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 تكسِٜ
 

ؾ٢ ٖصا ايعاّ ٚمٔ ْكسّ يهِ إقساضًا دسٜسًا ؾاَع١ أغٝٛط َٓاض٠ ايعًِ ٚقًع١ املعطؾ١ يكعٝس 
َكط أتكسّ بايت١٦ٓٗ إىل نٌ َا َٔ اْت٢ُ ًَٜٛا يتًو املؤغػ١ ايعطٜك١ بكؿ١ ٚظٝؿ١ٝ أٚ إزاض١ٜ أٚ 

 2018/  2017بعٝسٖا ايػتني ٚايصٟ بسأ ؾ٢ َطًع ايعاّ اؾاَعٞ  ا١ ٚشيو مبٓاغب١ استؿاالتٓتعًُٝٝ
ٚمٔ ٚؾ٢ تًو ايصنط٣ ايػاي١ٝ ٚاستؿاالتٓا ببس٤ ايسضاغ١ ألٍٚ َط٠ ؾ٢ أٍٚ داَع١ إقًُٝ٘ ؾ٢ قعٝس 

شت ؾٝ٘ ْؿعط بايؿدط ٚايعع٠ ملا ل ا،،، ٚمبطادع١ تاضٜذ اؾاَع١ ٚإلاظاتٗ 1957َكط ؾ٢ أنتٛبط 
اؾاَع١ خالٍ غت١ عكٛز نا١ًَ َٔ ايعٌُ ايسؤٚب ٚاملتٛاقٌ ؾ٢ تػٝري َالَح ٚاقع اجملتُع ؾ٢ قعٝس َكط 

 ٚإضغا٤ قٛاعس ايعًِ ٚايتٜٓٛط بني َٛاطٓٝ٘ . 
ٚيكس غاِٖ قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظاَع١ أغٝٛط َٓص إْؿا٥ٗا ٚالظاٍ ؾ٢ خًل َٓار عًُٞ ٚعجٞ َتُٝع ألٍٚ َط٠ 

قعٝس َكط َال٥ِ يًساضغني مبدتًـ ايتدككات ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ،،، ٚيعٌ أبطظ إلاظات قطاع ايسضاغات ايعًٝا ؾ٢ تكسِٜ ؾ٢ 
اآلالف َٔ ايسضاغات ٚاألعاخ ايع١ًُٝ اييت القت قس٣ً ٚاغعًا زاخٌ َكط ٚخاضدٗا ٚناْت َطدعًا أغاغًٝا يباسجني آخطٜٔ عرب ايػٓٛات 

٘ ؾ٢ إبطاّ ٚتٛثٝل عسز ٖا٥ٌ َٔ اتؿاقٝات ايتعإٚ َٚصنطات ايتؿاِٖ َع كتًـ املؤغػات ايع١ًُٝ املتالسك١ إىل داْب َؿاضنت
 ٚايبشج١ٝ ؾ٢ ايعامل ٖٚٛ َا غاِٖ ؾ٢ زؾع عذ١ً ايتكسّ ٚايتطٜٛط زاخٌ نًٝات داَع١ أغٝٛط .  

ٓار ٚتطٜٛط األزٚات َٔ أدٌ ٚاآلٕ ؼطم اؾاَع١ ع٢ً املػا١ُٖ ؾ٢ إثطا٤ اؿطن١ ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ ؾ٢ َكط ٚتٗٝأ٠ امل
اغتكطاب ايؿباب َٔ ايباسجني ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً ايعٌُ ٚايعطا٤ زاخٌ ايٛطٔ ٚايكها٤ ع٢ً ظاٖط٠ ايعكٍٛ املكط١ٜ املٗادط٠، ٖٚٛ َا 

هْٛٛا غٛف تٛاقٌ إزاض٠ اؾاَع١ ايعٌُ ع٢ً ؼكٝك٘ ضاع١ٝ أبٓا٥ٗا َٔ ؾباب ايعًُا٤ ٚايؿباب ايٛاعس َٚؿذع١ يًذُٝع ٚزاع١ًُ هلِ يٝ
 ٚأعاثِٗ ـس١َ ايٛطٔ ٚاالضتكا٤ ب٘ ؾ٢ ناؾ١ اجملاالت.  ِدٓٛزًا أٚؾٝا٤ َهطغني عًُٗ

 
 ٚؾكٓا اهلل ٚأٜانِ يًعٌُ يكاحل ْٗه١ ايٛطٔ ٚضؾعت٘

 ٚؼكٝل ايعع٠ ٚايطؾع١ ؾاَعتٓا ايعطٜك١
 

 أ.ز/ أمحس عبسٙ دعٝل
 ض٥ٝؼ داَع١ أغٝٛط 



 

 

 



 

 

 متٗٝس

بٗا  بطاَر ايسضاغات ايعًٝاظاَع٘ أغٝٛط ؾكس مت إعساز زيٌٝ  يف إطاض تطٛض َٓع١َٛ ايبشح ايعًُٞ
 ٜتهُٔ:   ؾٝ٘ إٔ إْؿا٥ٗا ضٚعٞتًدٝكًا ٚتٛثٝكًا يًسضاغات ايعًٝا بهٌ ن١ًٝ َٔ نًٝات داَع١ أغٝٛط َٓص 

  ْؿأ٠ ٚتطٛض ايسضاغات ايعًٝا بهًٝات اؾاَع١ 
  ايسضدات ايع١ًُٝ اييت متٓشٗا نٌ ن١ًٝ َٔ نًٝات اؾاَع١ 

  ٌٝإسكا٥ٞ بأعساز ايسضدات اييت مت َٓشٗا يف نٌ ن١ًٝ َٔ نًٝات اؾاَع١ نُا تهُٔ ٖصا زي
نٌ عاّ  يفايسيٌٝ اإلؾاض٠ بٝاًْا بأعساز ايصٜٔ سكًٛا ع٢ً نٌ زضد١ ع١ًُٝ َٓشتٗا ايه١ًٝ 

ؿاطٗا باؾاَع١ يف يٛا٥ح ايسضاغات ايعًٝا َٓص بس٤ ْ اغتشساثٗا يفداَعٞ ٚأعساز املكٝسٜٔ ٚنصيو ايسضدات ايع١ًُٝ اييت مت 
ْعاّ ايسضاغات ايعًٝا يف نٌ ن١ًٝ  عًٝ٘ تطٛضتطتب  ايصٟسٝح نإ يًذاَع١ ايػبل يف إعساز ايهٛازض ايبشج١ٝ. األَط  1957عاّ 

ٚيكس مت ْؿط ايسيٌٝ ع٢ً َٛقع اؾاَع١ تعًُُٝا يًؿا٥س٠ ٚتٝػريًا ع٢ً  ٚايبشج١ٝ.ٜٛانب املػتشسثات ايع١ًُٝ  آلخط نَٞٔ سني 
 ظاَعتٓا.ع٢ً ْعاّ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ  االطالعٜس نٌ َٔ ٜط

ض٥ٝؼ اؾاَع١ ع٢ً  أمحس عبسٙ دعٝلايػٝس األغتاش ايسنتٛض / يف ٖصا املكاّ إٔ أتٛد٘ غايل ايؿهط ٚايتكسٜط إىل ٜؿٛتينٚال  
 ٚقسضٖا.٤ َها١ْ اؾاَع١ َا قسَ٘ ٜٚكسَــ٘   َٔ َػاعسات ٚتػٗٝالت يًباسجني، ٚأزعٛ اهلل إٔ ٜٛؾكٓا ٚإٜاٙ يًدري ٚإعال

 يًٓٛض.نٌ َطاسً٘ ست٢ خيطز  يفَٔ أغِٗ يف إعساز ٖصا ايسيٌٝ  ٚاالَتٓإ يهٌإٔ أتكسّ بايعطؾإ  ٜؿٛتيننُا ال 
ْا٥ب ض٥ٝؼ داَع١ أغٝٛط يؿ٦ٕٛ  -بَٝٛٞ ايطمح١ ٚاملػؿط٠ يألغتاش ايسنتٛض/ قُس ضدب ب ايسعا٤إٔ أتكسّ غايل  زنُا أٚ

زاعًٝا اهلل  األغبل )ضمح٘ اهلل( ع٢ً َا بصي٘ َٔ دٗٛز يف ٚنع ايًب١ٓ األغاغ١ٝ ـطٚز ٖصا ايسيٌٝ يًٓٛض -شٛخ ايسضاغات ايعًٝا ٚايب
خس١َ أبٓا٥ٓا َٔ ايباسجني ٚتٛنٝح ايكٛض٠ أَاَِٗ ٚايتٝػري عًِٝٗ ٚزعِ  املطد٠ٛ يفغبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜؤت٢ ٖصا ايسيٌٝ مثاضٙ 

 اؾاَع١. يف ايعًَُٞػري٠ ايبشح 
 ْٚعِ ايٓكري املٛىلاملػتعإ ْٚعِ ٚاهلل 

 
 طاضم عبس اهلل اؾُاٍاألغتاش ايسنتٛض/ 

 ْا٥ب ض٥ٝؼ اؾاَع١
يؿ٦ٕٛ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ
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 َكـسَـــــــ١

ايػ١ يف ٖٝهٌ ايتعًِٝ اؾاَعٞ ؾٗٛ ايٓبع ايصٟ مكٌ َٓ٘ عًٞ ؾٝض َتسؾل َٔ ٜؿهٌ قطاع ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع١ أ١ُٖٝ ب
ايهؿا٤ات ايؿ١ٝٓ ايعاي١ٝ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايعًُا٤ ٚاملؿهطٜٔ ٚاـربا٤ املسضبني. ٚؼٌُ ٖصٙ ايهؿا٤ات ع٢ً عاتكٗا ١َُٗ 

ٚايعٌُ ع٢ً تُٓٝت٘ ْٚكً٘ عرب األدٝاٍ ٚإشا نإ  ايٓٗٛض بطغاي١ ند١ُ َٚكسغ١ ٖٞ ١َُٗ اؿؿاظ ع٢ً ايرتاخ ايعًُٞ ٚايجكايف
قٓاع١ ْعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ ايجط٠ٚ ايبؿط١ٜ ٚتطؾع أمثاْٗا يف أغٛام ايعٌُ. غٛا٤ يف ايٓطام احمل٢ً أٚ  -ايتعًِٝ ٜعس يف ايعكط اؿسٜح 

أعًٞ َػت٣ٛ َٔ ايهؿا٤ات، غٛا٤ ع٢ً ايكعٝس ايعاملٞ، ؾإٕ قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٖٛ بال ؾو أضقٞ ْٛع يف ٖصٙ ايكٓاع١، ؾٗٛ ٜتٝح 
يًعٌُ بايػٛم احملًٞ، أٚ يف اـاضز، ٖٚٛ َٔ األَٛض ايبايػ١ األ١ُٖٝ، ٚيكس أخصت نجري َٔ ايسٍٚ يف ايعكط اؿسٜح تٗتِ بايك٣ٛ 

ٞ ع٢ً ايبؿط١ٜ ٚتكسٜطٖا يًداضز باعتباضٖا َٔ أؾهٌ أْٛاع االغتجُاض ٚأنجطٖا عا٥سًا، ٚتسٍ نٌ املؤؾطات ع٢ً إٔ ايطًب ايعامل
خطجيٞ قطاعات ايسضاغات ايعًٝا باؾاَعات. ٚخاق١ يف ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ٚايؿ١ٝٓ غٝعزاز يف ايؿرت٠ ايكاز١َ ٚملس٠ غري قكري٠ ؾهٌ 

 ٖٚؤال٤ اـطجيني ِٖ َٔ أِٖ عٓاقط ايت١ُٝٓ املٓؿٛز٠. -ايؿعٛب ٚاجملتُعات تػع٢ بك٠ٛ يتشكٝل ايت١ُٝٓ يف كتًـ اجملاالت 

اغات ايعًٝا إىل تٛؾري ايعسز ايهايف َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚإىل َٛاز َٚػتًعَات األعاخ ٚنصيو إىل ٚدٛز ٚؼتاز َطس١ً ايسض
املطادع ايع١ًُٝ ٚخاق١ تًو ايٓازض٠ َٓٗا. َٚٔ ٖٓا جيب ظٜاز٠ كككات األعاخ ست٢ ميهٔ إٔ تؤزٟ اؾاَع١ زٚضٖا ايؿعاٍ يف 

ا خكا٥ل متٝعٖا عٔ املطس١ً اؾاَع١ٝ األٚىل َٓٗا اضتؿاع تهايٝـ ايسضاغ١ مبطس١ً ايبشح ايعًُٞ ؾٓذس إٔ ملطس١ً ايسضاغات ايعًٝ
ايسضاغات ايعًٝا. ؾايطايب يف ٖصٙ املطس١ً ٜتهًـ أنعاف َا ٜتهًؿ٘ طايب املطس١ً اؾاَع١ٝ األٚىل، ٚخاق١ يف ايتدككات 

 ايتطبٝك١ٝ ٚايع١ًُٝ.
ٌٜٛ ايبشح ايع٢ًُ ٚشيو َٔ خالٍ دع٤ َٔ أضباح تًو ايؿطنات يتٌُٜٛ ْٚكرتح ٖٓا َؿاضن١ ايكطاع اـام ٚقطاع األعُاٍ يف مت

 قطاع ايسضاغات ايعًٝا باؾاَعات ٚجيب أال تتشٌُ ايسٚي١ ٖصا ايعب٤ ٚسسٖا ست٢ ميهٔ ايٓٗٛض بايبشح ايعًُٞ.
ػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ٚيكس مت إعساز ٖصا ايهتاب يٝهٕٛ َطدعًا يهٌ املٗتُني بايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظاَع١ أغٝٛط َٔ اي

ايتسضٜؼ ٚايطالب، ٚحيتٟٛ ٖصا ايهتاب ع٢ً اهلٝهٌ ايتٓع٢ُٝ يًذاَعات ٚنًٝات اؾاَع١ َٔ سٝح ايٓؿأ٠ ٚايتطٛض ٚخاق١ يف فاٍ 
 ايسضاغات ايعًٝا.

يًعٌُ يف بعس إزخاٍ بعض ايتعسٜالت َٔ ايكطاضات ٚايكٛاعس املٓع١ُ  2008ٚمت ؼسٜج٘ يف عاّ  2004ٚقس مت إعساز ٖصا ايسيٌٝ يف 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا.

يٝؿٌُ نٌ َا  و، ٚشي2017ٚست٢  2008ٚقس مت إدطا٤ بعض ايتعسٜالت ٚاإلناؾات يٝؿٌُ نٌ ايتطٛضات ايت٢ سسثت يف ايؿرت٠ َٔ 
 ٜتعًل بايكٛاعس املٓع١ُ يًعٌُ يف فاٍ ايسضاغات ايعًٝا.

 

 َسٜط عاّ إزاض٠ ايسضاغات ايعًٝا  
 ُسز/ عبس ايععِٝ عبس اجملٝس ق
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 ايسيٌٝ:ٜتهُٔ ٖصا 

 .اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ إلزاضات ايسضاغات ايعًٝا بهًٝات اؾاَع١ 

 .اختكاقات إزاضات ايسضاغات ايعًٝا بهًٝات اؾاَع١ 

 .ْعاّ ايسضاغ١ ملطس١ً ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع١ 

  ّٚاملعًَٛات َٔ خالٍ  ٘،تاضخيٚست٢  1957عطنًا يٓؿأ٠ ٚتطٛض ايسضاغات ايعًٝا بهًٝات داَع١ أغٝٛط َٓص إْؿا٥ٗا عا

  َٓٗا:عس٠ قاٚض 

  ٌن١ًٝ.تاضٜذ بسا١ٜ ايسضاغات ايعًٝا به 

 .ايسضدات ايع١ًُٝ اييت متٓشٗا نًٝات اؾاَع١ 

  ايتطٛض ايصٟ سسخ بإناؾ١ زضدات ع١ًُٝ ٚؽككات دسٜس٠ 

 .أعساز املُٓٛسٕٛ يهٌ مخؼ غٓٛات تكطٜبًا 

 .أعساز املكٝسٕٚ سايًٝا يهٌ زضد١ 

 ٛاؾسٕٚ ٚؽككاتِٗ ٚبًس اإلٜؿاز.أعساز ايطالب اي 

 

 ع٢ً إٔ ٜػتُط ؼــــسٜح ٖصا ايسيٝـــــٌ غًٜٓٛا بإنـــاؾ١ َا ٜػتــذس َٔ َعًَٛات ع٢ً نٌ قٛض َٔ قاٚضٙ.
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ن١ًٝ داَع١ٝ أٟيٛاقع ؾ٦ٕٛ ايسضاغات ايعًٝا ٚإزاضاتٗا زاخٌ  ؽطٝطٞ( ٜٛنح ضغِ 1ؾهٌ )
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 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 عًٝا ٚايبشٛخاختكاقات إزاض٠ ايسضاغات اي
 

 إزاض٠ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 متاضؽ إزاض٠ ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ االختكاقات ٚاملػ٦ٛيٝات اآلت١ٝ:
 .اغتٝؿا٤ أٚضام ايكٝس يسبًَٛات ايسضاغات ايعًٝا ٚايسضدات ايع١ًُٝ املدتًؿ١ 

 اٙ يًطالب املكطٜني ٚايٛاؾسٜٔ اغتٝؿا٤ أٚضام تػذٌٝ َٛنٛعات األعاخ اـاق١ بطالب زضديت املادػتري ٚايسنتٛض

ٚتًكٞ اقرتاسات األقػاّ بتؿهٌٝ ؾإ اؿهِ ع٢ً ايطغا٥ٌ ثِ إعساز املصنطات متٗٝسًا يًعطض ع٢ً فًؼ ايه١ًٝ 

 ٚإضغاٍ مجٝع ٖصٙ املٛنٛعات يإلزاض٠ ايعا١َ يًسضاغات ايعًٝا باؾاَع١ ملطادعتٗا ٚاعتُازٖا.

 ٚقطف َهاؾآت تكشٝح اَتشاْات ايسضاغات ايعًٝا  يًٛا٥حايطغا٥ٌ طبكًا  اؽاش إدطا٤ات قطف َهاؾآت ؾإ اؿهِ ع٢ً

 ايٓعط١ٜ ٚايؿؿ١ٝٗ.

 .تػذٌٝ ْتا٥ر االَتشإ يف ايػذالت ايؿطع١ٝ ؾٛض تبًٝؼ إزاض٠ اؾاَع١ بٗا 

 .إعساز اإلسكا٤ات عٔ ايطالب املكطٜني ٚايٛاؾسٜٔ َٔ اؾاَعات ايعطب١ٝ 

 عًٝا.اؽاش إدطا٤ات عكس اَتشاْات ايسضاغات اي 

 .َطاقب١ ؼكٌٝ ايطغّٛ املكطض٠ ٚإَػاى غذٌ هلا 

  ٕٛإخطاض اإلزاض٠ ايعا١َ يًسضاغات ٚايبشٛخ ٚاإلزاضات املع١ٝٓ باؾاَع١ بكطاضات فًؼ ايه١ًٝ تباعًا ٚنصيو َطاقب١ ايؿ٦

 ايكا١ْْٝٛ.

 ع١ًُٝ.اغتدطاز ايبطاق١ اؾاَع١ٝ ٚإدطا٤ ؼطٜط ايؿٗازات ٚتػًِٝ َػتٓسات اؿكٍٛ ع٢ً ايسضدات اي 

 .ٞاعتُاز مناشز ايتػذٌٝ يهٌ ؾكٌ زضاغ 

 .َتابع١ غري ايسضاغ١ ٚإعساز ايتكاضٜط ايالظ١َ عٓٗا 

 .ّإعساز املطاغالت ٚقانط االدتُاعات اـاق١ بًذ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ َٚتابعتٗا َع األقػا 

 .إعساز ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ عٔ ايعٌُ باإلزاض٠ ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا 
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 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ ملطس١ً ايسضاغات ايعًٝاْعاّ 

 إىل:تٓكػِ ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع١  
 

 :ايسبًَٛات  -1
أنازميٝــ١ َٚستٗا غــ١ٓ ٚاســس٠ ع٢ً األقٌ ٚملس٠  تطـــبٝكـ١ٝ أٚزضاغـــــات تتٓـــاٍٚ َكـــــطضات شات طبٝــع١  ٖٞ
 بعــض ايهًٝـات سػب ايال٥ش١ ايساخ١ًٝ يهٌ ن١ًٝ. يفغٓــــتني 

 

    :(MSC)  زضد١ املادػتري  -2
بإعساز ضغاي١ تكبًٗا ؾ١ٓ  تٓتٗٞتتهُٔ ايسضاغ١ َكطضات زضاغ١ٝ عاي١ٝ ٚتسضٜبات ع٢ً ٚغا٥ٌ ايبشح ٚاالغتكطا٤ 

إٔ تكٌ املس٠ ايالظ١َ يٌٓٝ ٖصٙ ايسضد١ عٔ غٓتني َٔ  ؾٝٗا ٚال جيٛظ املؿطف ع٢ً ؼهري ايطغاي١ عهًٛا ٜهٕٛ اييت االَتشإ
    فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً ايكٝس. تاضٜذ َٛاؾك١

 

 ٜٚؿرتط يكٝس ايطايب يسضد١ املادػتري:     
   ع٢ً زضد١ ايًٝػاْؼ أٚ ايبهايٛضٜٛؽ َٔ إسس٣ داَعات مجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ بتكسٜط دٝس ع٢ً األقٌ أٚ  إٔ ٜهٕٛ ساقاًل

 َعات. آخط َعرتف ب٘ َٔ اؾاَع١ ٚاجملًؼ األع٢ً يًذا عًُٞع٢ً زضد١ ع١ًُٝ َعازي١ َٔ َعٗس 
    ٜكطٖا فًؼ ايه١ًٝ ٚإٔ ٜؤز٣ بٓذاح االَتشإ ؾٝٗا.  اييتإٔ ٜتابع ايطايب ملس٠ غ١ٓ ايسضاغات 
    َ٘ٛنٛع عح ٜكطٙ فًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح  يفايسضاغات املصنـــٛض٠ بإعـــساز ضغـــاي١  يفٜكّٛ ايطايب بعس لاســـ

 يتػذٌٝ. َس٠ ال تكٌ عٔ عاّ َٔ تاضٜذ ا يففًؼ ايكػـِ 

 

 :(.Ph.Dزضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ )  -3
بتكسِٜ ضغاي١ تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ ع٢ً ايطغاي١ ٚجيٛظ  تٓتٗٞتكّٛ أغاغًا ع٢ً ايبشح املبتهط ملس٠ ال تكٌ عٔ غٓتني 

 ؼسزٙ ايًٛا٥ح ايساخ١ًٝ يًهًٝات. ايصٟإٔ ٜهًـ ايطايب بايكٝاّ ببعض ايسضاغات املتكس١َ ع٢ً ايٓشٛ 
 

 يكٝس ايطايب يسضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١:ٜٚؿرتط      
    ايعطب١ٝ أٚ ع٢ً زضد١ ع١ًُٝ  َكطؾطع ايتدكل َٔ إسس٣ داَعات مجٗٛض١ٜ  يفإٔ ٜهٕٛ ساقاًل ع٢ً زضد١ املادػتري

 آخط َعرتف ب٘ َٔ اؾاَع١ ٚاجملًؼ األع٢ً يًذاَعات.  عًَُٞعازي١ هلا َٔ َعٗس 
   ٕيه١ًٝ ٚاؾاَع١ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًؼ ايكػِ املدتل ملس٠ غٓتني ع٢ً َٛنٛع ٜكطٙ فًؼ ا يفٜكّٛ ببشٛخ َبتهط٠  ٚأ

  ايتػذٌٝ.األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً 
    ٚقبٌ إٔ ٜتكسّ  ايعطب١ٝٚإٔ ٜكٝـــــِ ايطايــــــب بعس تػذٌٝ ضغايــــت٘ ملــــس٠ غٓـــ١ ع٢ً األقــــــٌ ؾ٢ مجٗٛض١ٜ َكط

 بطغايت٘ يًذ١ٓ اؿهِ. 

   ضغاي١ تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ ٚإٔ ٜٓاقـ ؾٝٗا.  يفٕ ٜكسّ ْتا٥ر عٛث٘ أ 
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 (:D. Scايسنتٛضاٙ )زضد١  -4
 ايسضد١:قٝس املتكسّ يٌٓٝ ٖصٙ  يفٜٚؿرتط  (.D.Sc)ايعًّٛ  يفمتٓح ن١ًٝ ايعًّٛ ايسنتٛضاٙ  

 غٓٛات ع٢ً األقٌ.ايعًّٛ َٚه٢ ع٢ً سكٛي٘ عًٝٗا مخؼ  يفإٔ ٜهٕٛ ساقاًل ع٢ً زضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١  -أ
 ايعًّٛ. يفإٔ ٜكسّ عٛثا َبتهط٠ َٓؿٛض٠ مل ٜػبل ي٘ ايتكسّ بٗا يًشكٍٛ ع٢ً زضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ أٚ املادػتري  -ب

 
 يفٚع٢ً املتكسّ إٔ ٜبني االػاٖات ايعا١َ يبشٛث٘ َٚا قسَت٘ يًعًِ َٔ ؾا٥س٠ ًَشٛظ١ ٚنصيو َس٣ َا قاّ ب٘ 

 املادػتري ٚايسنتٛضاٙ. يسضديتَٔ ايطغا٥ٌ  ايبشٛخ املؿرتن١ َٚا أؾطف عًٝ٘
 

 زضد١ ايسنتٛضاٙ ايؿدط١ٜ: -5
( 23. ٚشيو ٚؾكـــًا يٓل املــــاز٠ )(َٓح ايسضدــات ايؿدط١ٜ )ايسنتٛضاٙ ايؿدط١ٜ يفٚخيتل فًؼ اؾاَع١ بايٓعـــط 

ٔ فًؼ إسس٣ ايهًٝات أٚ املعاٖس تٛق١ٝ َ بٓا٤ً ع٢ًّ بؿإٔ تٓعِٝ اؾاَعات ٚشيو  1972 يػ١ٓ 49َٔ ايكإْٛ  21ايبٓـس 
 يفخس١َ ايٛطٔ أٚ اإلْػا١ْٝ  يفاجملتُع ممٔ قسَٛا خسَات ممتاظ٠ أٚ قاَٛا ظٗٛز ًَُٛغـــ١  يفٚشيو يًؿدكٝات املؤثط٠ 
 بٓــــا٤ ٚت١ُٝٓ اجملتُع َٔ أقشاب ايؿهط ٚاإلبساع. يفؾت٢ اجملاالت أٚ غاُٖــٛا 

 
تٛق١ٝ فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ايبشٛخ ظًػت٘  ع٢ًّ 26/1/2011اضٜذ ظًػت٘ املٓعكس٠ بت اؾاَع١ فًؼٚاؾل 

ّ بؿإٔ ايؿطٚط ٚاملعاٜري ٚفاالت َٓح داَع١ أغٝٛط زضدات ايسنتٛضاٙ ايؿدط١ٜ ٚنصيو 18/1/2011املٓعكس٠ بتاضٜذ 
 إدطا٤ات ايرتؾٝح ٚاملٓح ٚاملعاٜا ٚايًذ١ٓ املػ٦ٛي١ عٔ ايرتؾٝح.



 

04 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايتايٞ:إْؿا٤ ايهًٝات ٚايسضاغات ايعًٝا ع٢ً ايٓشٛ  بأقس١َٝ طاعات ايع١ًُٝ ايجالخ يًذاَع١ع٢ً أغاؽ ايك ٚقس مت عطض ايسيٌٝ
 

 أٚال: قطاع ايعًّٛ ايطب١ٝ

 ن١ًٝ ايطب  .1
 ن١ًٝ ايكٝسي١  .2
 ايبٝططٟن١ًٝ ايطب   .3
 ن١ًٝ ايتُطٜض  .4
 َعٗس دٓٛب َكط يألٚضاّ  .5

 اؾسٜس ايٛازٟ بٝططٟن١ًٝ طب   .6
 

 ١ٝثاًْٝا: قطاع ايعًّٛ األغاغ

 ن١ًٝ ايعًّٛ  .7
 ن١ًٝ اهلٓسغ١  .8
 ن١ًٝ ايعضاع١  .9

 ن١ًٝ اؿاغبات ٚاملعًَٛات  .10
 َعٗس زضاغات ٚعٛخ تهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط  .11
 اؾسٜس بايٛازٟن١ًٝ ايعًّٛ   .12
 اؾسٜس بايٛازٟن١ًٝ ايعضاع١   .13

 

 ثايجا: قطاع ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ

 ن١ًٝ ايتذاض٠  .14
 ن١ًٝ ايرتب١ٝ  .15

 ن١ًٝ اؿكٛم  .16
 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ ن١ًٝ  .17
 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ  .18
 ن١ًٝ اـس١َ االدتُاع١ٝ  .19
 ن١ًٝ اآلزاب  .20
 ن١ًٝ ضٜاض األطؿاٍ  .21
 اؾسٜس بايٛازٟن١ًٝ اآلزاب   .22
 اؾسٜس بايٛازٟن١ًٝ ايرتب١ٝ   .23
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 ن١ًٝ ايطب  .1

 ن١ًٝ ايكٝسي١  .2

 ايبٝططٟن١ًٝ ايطب   .3

 ن١ًٝ ايتُطٜض  .4

 َعٗس دٓٛب َكط يألٚضاّ  .5

 اؾسٜس ايٛازٟ بٝطط١ًٟٝ طب ن  .6
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2017/2018 

 

 
 

 (1960/1961ّ اؾاَعٞايعاّ  يفبسأت ايسضاغ١ مبطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايه١ًٝ  -أ 
  17/11/1973 ّ  أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ -ب

   1973ّ بسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف عـاّ   -ز 
 ناْت:يسضاغات ايعًٝا ايسضدات اييت بسأت بٗا ا -ز   
 

 

        زنتٛضاٙ                          َادػتري                     زبًّٛ 

 ؽككات:ايسبًَٛات يف –1 
 

 زبًّٛ األَطاض ايكسض١ٜ 3 زبًّٛ األَطاض ايعكب١ٝ 2 ايباط١ٓزبًّٛ األَطاض  1
 زبًّٛ األَطاض اؾًس١ٜ 6 زبًّٛ طب املٓاطل اؿاض٠ 5 أَطاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ ايس١َٜٛزبًّٛ  4
 زبًّٛ اؾطاس١ 9 زبًّٛ ايطب ايطبٝعٞ 8 زبًّٛ طب األطؿاٍ 7
 زبًّٛ دطاس١ األْـ ٚاألشٕ ٚاؿٓذط٠ 12 زبًّٛ دطاس١ ايععاّ 11 زبًّٛ دطاس١ املػايو ايبٛي١ٝ 10
 زبًّٛ ايتدسٜط 15 زبًّٛ طب ٚدطاس١ ايعني 14 ا٤زبًّٛ ايتٛيٝس ٚأَطاض ايٓػ 13
 زبًّٛ ايكش١ ايعا١َ 18 زبًّٛ ايطب ايؿطعٞ 17 زبًّٛ األؾع١ 16

 20 زبًّٛ ايكش١ املسضغ١ٝ 19
زبًّٛ طب ايكٓاعات 

 ٚايكش١ امل١ٝٓٗ
 زبًّٛ ايعًّٛ ايؿ١ٝٓ 21

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 .2016ٚتعسٜالتٗا يف  5/6/2014( بتاضٜذ 1805)اؿاي١ٝ ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ 
 

 يف ايتدككات ايتاي١ٝ: ادػتريزضد١ امل

 

 
 

 اهلػتٛيٛدٝا )عًِ األْػذ١ ٚبٝٛيٛدٝا اـ١ًٝ( ٚعًِ األد١ٓ اآلزَٞايتؿطٜح 
 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ ايطب١ٝ ايؿػٝٛيٛدٝا ايطب١ٝ

 ايؿاضَانٛيٛدٝا ايطب١ٝ ايباثٛيٛدٝا
 ايطؿًٝٝات ايطب١ٝ ملٓاع١املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ايطب١ٝ ٚا

 ٚايب٦ٝٞ املٗينايطب  ايكش١ ايعا١َ ٚطب اجملتُع
 اؾطاس١ ايطب ايؿطعٞ ٚايػُّٛ اإلنًٝٓٝه١ٝ

 دطاس١ املػايو ايبٛي١ٝ ٚايتٓاغ١ًٝ دطاس١ املذ ٚاألعكاب
 األَطاض ايباط١ٓ دطاس١ ايععاّ

 اإلنًٝٓٝهٞأَطاض ايسّ  أَطاض ايهًٞ
 ألَطاض ايعكب١ٝ ٚايٓؿػ١ٝا األَطاض ايكسض١ٜ ٚايتسضٕ

 ايطَٚاتٝعّ ٚايتأٌٖٝ األَطاض اؾًس١ٜ ٚايتٓاغ١ًٝ
 ايتٛيٝس ٚأَطاض ايٓػا٤ اهلهُٞطب املٓاطل اؿاض٠ ٚاؾٗاظ 

 طب ٚدطاس١ ايعني طب األطؿاٍ
 األؾع١ ايتؿدٝك١ٝ ايٟٓٛٚايطب 

 األْـ ٚاألشٕ ٚاؿٓذط٠ ايتدسٜط ٚايعٓا١ٜ املطنع٠ اؾطاس١ٝ
 ايػُعٝات بأَطاض ايتداط

 طب ايكًب ٚاألٚع١ٝ ايس١َٜٛ ايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ
 ايسضاغات ايػها١ْٝ ٚايكش١ اإللاب١ٝ طب األغط٠

 طب ايطٛاضئ دطاس١ ايتذٌُٝ ٚايتهٌُٝ
 ايػُّٛ اإلنًٝٓٝه١ٝ طب اؿاالت اؿطد١

: ايتطٛض  ثاًْٝا  
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 يف ايطب يف أسس ؾطٚع ايتدككات اآلت١ٝ: زضد١ زنتٛض

 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 
  

 

 اهلػتٛيٛدٝا )عًِ األْػذ١ ٚبٝٛيٛدٝا اـ١ًٝ( د١ٓٚعًِ األ اآلزَٞايتؿطٜح 
 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ ايطب١ٝ ايؿػٝٛيٛدٝا ايطب١ٝ

 ايؿاضَانٛيٛدٝا ايطب١ٝ ايباثٛيٛدٝا
 ايطؿًٝٝات ايطب١ٝ املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ايطب١ٝ ٚاملٓاع١

 ٚايب٦ٝٞ املٗينايطب  ايكش١ ايعا١َ ٚطب اجملتُع
 اؾطاس١ ايطب ايؿطعٞ ٚايػُّٛ اإلنًٝٓٝه١ٝ

 دطاس١ ايتذٌُٝ ٚاؿطٚم دطاس١ ايكًب ٚايكسض
 دطاس١ األٚع١ٝ ايس١َٜٛ ٚايؿطاٜني دطاس١ املذ ٚاألعكاب

 دطاس١ ايععاّ دطاس١ املػايو ايبٛي١ٝ ٚايتٓاغ١ًٝ
 أَطاض ايهًٞ األَطاض ايباط١ٓ

 األَطاض ايكسض١ٜ ٚايتسضٕ أَطاض ايسّ اإلنًٝٓٝه٢
 ايطب ايٓؿػٞ األَطاض ايعكب١ٝ

 ايطَٚاتٝعّ ٚايتأٌٖٝ األَطاض اؾًس١ٜ ٚايتٓاغ١ًٝ
 ايتٛيٝس ٚأَطاض ايٓػا٤ اهلهُٞطب املٓاطل اؿاض٠ ٚاؾٗاظ 

 طب ٚدطاس١ ايعني طب األطؿاٍ
 ايٟٓٛٚايطب  عالز األٚضاّ

 ايتدسٜط ٚايعٓا١ٜ املطنع٠ اؾطاس١ٝ األؾع١ ايتؿدٝك١ٝ
 أَطاض ايتداطب األْـ ٚاألشٕ ٚاؿٓذط٠

 ايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ ايػُعٝات
 دطاس١ األطؿاٍ طب ايكًب ٚاألٚع١ٝ ايس١َٜٛ

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١
 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات املادػتري
 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات ايسنتٛضاٙ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايعًٝا:طالب ايسضاغات  
 تكطٜبًا:زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ ايه١ًٝ  بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ األعٛاّ

1963-1964/1967-1968 38 - - 

1968-1969/ 1972-1973 126 - 20 

1973-1974/ 1977-1978 129 15 48 

1978-1979/1982-1983 10 173 65 

1983-1984/ 1987-1988 60 340 60 

1988-1989/1992-1993 367 425 123 

1993-1994/ 1997-1998 348 379 134 

1998-1999/ 2002 -2003 200 436 162 

2003-2004/2007-2008 172 466 249 

2008-2009/2012-2013 113 1094 274 

2013-2014/2016-2017 8 798 281 

 1416 4126 1571 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :2016/2017 اؾاَعٞايعاّ  يفأعساز املكٝسٜٔ 

 

 
 

 :2017/ 2016 اؾاَعٞايعاّ  املكٝسٕٚ يفايٛاؾسٕٚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :2015/2016 ايعاّ اؾاَعٞ يفايٛاؾسٕٚ املُٓٛسٕٛ 
 

 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط ـــّٛزبً

- 1462 670 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط د١ٗ اإلٜؿاز

 - 10 يٝبٝا

 10 7 ايُٝٔ

 - 1 ْٝذريٜا

 1 - غٛضٜا

 11 18 اإلمجايٞ

 زنتٛضاٙ دػتريَا د١ٗ اإلٜؿاز

 - 3 يٝبٝا

 4 2 ايُٝٔ

 4 5 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ْعاّ ايسضاغ١ به١ًٝ ايطب ايبؿطٟ )َادػتري( بٓعاّ ايٓكاط املعتُس٠

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
 متٓح ن١ًٝ ايطب زضد١ املادػتري يف ايتدككات ايتاي١ٝ:

 ايتؿطٜح اآلزَٞ ٚعًِ األد١ٓ.             -1
 اهلػتٛيٛدٝا )عًِ األْػذ١ ٚبٝٛيٛدٝا اـ١ًٝ(. -2
 ايؿػٝٛيٛدٝا ايطب١ٝ. -3
 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ ايطب١ٝ. -4
 ايباثٛيٛدٝا. -5

 ايؿاضَانٛيٛدٝا ايطب١ٝ. -6
 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ايطب١ٝ ٚاملٓاع١. -7
 ايطؿًٝٝات ايطب١ٝ. -8
 ايكش١ ايعا١َ ٚطب اجملتُع. -9

 ايطب املٗين ٚايب٦ٝٞ. -10
 يطب ايؿطعٞ ٚايػُّٛ اإلنًٝٓٝه١ٝ.ا -11
 اؾطاس١. -12
 دطاس١ املذ ٚاألعكاب. -13
 دطاس١ املػايو ايبٛي١ٝ ٚايتٓاغ١ًٝ. -14
 دطاس١ ايععاّ. -15

 األَطاض ايباط١ٓ. -16
 أَطاض ايهًٞ. -17
 أَطاض ايسّ اإلنًٝٓٝهٞ. -18
 األَطاض ايكسض١ٜ ٚايتسضٕ. -19
 األَطاض ايعكب١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ. -20
 َطاض اؾًس١ٜ ٚايتٓاغ١ًٝ.األ -21
 ايطَٚاتٝعّ ٚايتأٌٖٝ. -22
 طب املٓاطل اؿاض٠ ٚاؾٗاظ اهلهُٞ -23
 طب األطؿاٍ. -25ايتٛيٝس ٚأَطاض ايٓػا٤.                -24

 عالز األٚضاّ. -27طب ٚدطاس١ ايعني.                          -26
 ايتؿدٝك١ٝ. األؾع١ -29ايطب ايٟٓٛٚ.                       -28
 ايتدسٜط ٚايعٓا١ٜ املطنع٠ اؾطاس١ٝ. -30
 األْـ ٚاألشٕ ٚاؿٓذط٠. -31
 ايػُعٝات. -33أَطاض ايتداطب.                                   -32
 ايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ. -34
 طب األغط٠. -36طب ايكًب ٚاألٚع١ٝ ايس١َٜٛ.        -35
 لاب١ٝ.ايسضاغات ايػها١ْٝ ٚايكش١ اإل -37
 دطاس١ ايتذٌُٝ ٚايتهٌُٝ. -38
 طب ايطٛاضئ. -39
 طب اؿاالت اؿطد١.  -40

 دطاس١ األٚع١ٝ ايس١َٜٛ -41 

ٜؿرتط يًكٝس إٔ ٜهٕٛ 
 ع٢ًايطايب ساقٌ 

بهايٛضٜٛؽ ايطب ٚاؾطاس١ 
َٔ اؾاَعات املكط١ٜ أٚ َا 
ٜعازهلا، ٜٚهٕٛ ايكٝس يف 
ؾٗطٟ أبطٌٜ ٚأنتٛبط َٔ نٌ 

إ يف عاّ، ٜٚعكس االَتش
ؾٗطٟ أبطٌٜ ٚأنتٛبط َٔ نٌ 

 عاّ.

اؾع٤ األٍٚ )َست٘  -
 ع٢ًغ١ٓ ٚاسس٠ 

 األقٌ(.

جيٛظ تػذٌٝ َٛنٛع  -
ايبشح بعس ايكٝس 
َباؾط٠ ٚعس أقكٞ 

 غت١ ؾٗٛض.

تهٕٛ َٓاقؿ١ ايطغاي١  -
بعس َهٞ عاّ َٔ 
تاضٜذ تػذٌٝ َٛنٛع 

 ايبشح.

 ايطغاي١ َٚستٗا عاّ. -

اؾع٤ ايجاْٞ )َست٘  -
 عاَإ(.

 َٓح ايسضد١. -

 

َستٗا ثالخ غٓٛات عس 
عس  ٚمخؼ غٓٛاتأزْٞ 
 أقكٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ْعاّ ايسضاغ١ به١ًٝ ايطب ايبؿطٟ )زنتٛضاٙ( بٓعاّ ايٓكاط املعتُس٠

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
 متٓح ن١ًٝ ايطب زضد١ ايسنتٛضاٙ يف ايتدككات ايتاي١ٝ:

 ايتؿطٜح اآلزَٞ ٚعًِ األد١ٓ.             -1

 ػتٛيٛدٝا )عًِ األْػذ١ ٚبٝٛيٛدٝا اـ١ًٝ(.اهل -2

 ايؿػٝٛيٛدٝا ايطب١ٝ. -3

 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ ايطب١ٝ. -4

 ايباثٛيٛدٝا. -5

 ايؿاضَانٛيٛدٝا ايطب١ٝ. -6

 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ايطب١ٝ ٚاملٓاع١. -7

 ايطؿًٝٝات ايطب١ٝ. -8

 ايكش١ ايعا١َ ٚطب اجملتُع. -9

 ايطب املٗين ٚايب٦ٝٞ. -10

 ؿطعٞ ٚايػُّٛ اإلنًٝٓٝه١ٝ.ايطب اي -11

 اؾطاس١. -12

 دطاس١ ايكًب ٚايكسض. -13

 دطاس١ ايتذٌُٝ ٚاؿطٚم. -14

 دطاس١ املذ ٚاألعكاب. -15

 دطاس١ األٚع١ٝ ايس١َٜٛ ٚايؿطاٜني. -16

 دطاس١ املػايو ايبٛي١ٝ ٚايتٓاغ١ًٝ. -17

 دطاس١ ايععاّ. -18

 األَطاض ايباط١ٓ. -19

 أَطاض ايهًٞ. -20

 ايسّ اإلنًٝٓٝهٞ.أَطاض  -21

 األَطاض ايكسض١ٜ ٚايتسضٕ. -22

 األَطاض ايعكب١ٝ. -23

 ايطب ايٓؿػٞ. -24

 األَطاض اؾًس١ٜ ٚايتٓاغ١ًٝ. -25

 ايطَٚاتٝعّ ٚايتأٌٖٝ. -26

 طب املٓاطل اؿاض٠ ٚاؾٗاظ اهلهُٞ -27

 ايتٛيٝس ٚأَطاض ايٓػا٤. -28

 طب األطؿاٍ. -29
 طب ٚدطاس١ ايعني. -30

 اّ.عالز األٚض -31
 ايطب ايٟٓٛٚ. -32

 األؾع١ ايتؿدٝك١ٝ. -33
 ايتدسٜط ٚايعٓا١ٜ املطنع٠ اؾطاس١ٝ. -34

 األْـ ٚاألشٕ ٚاؿٓذط٠. -35
 أَطاض ايتداطب. -36

 ايػُعٝات. -37
 ايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ. -38

 طب ايكًب ٚاألٚع١ٝ ايس١َٜٛ. -39
 دطاس١ األطؿاٍ -40

ٜؿرتط يًكٝس يسضد١ 
 ٢ًعايسنتٛضاٙ اؿكٍٛ 

املادػتري َٔ داَع١ أغٝٛط 
، األخط٣اؾاَعات  إسس٣أٚ 

ٜٚهٕٛ ايكٝس يف ؾٗطٟ أبطٌٜ 
ٚأنتٛبط َٔ نٌ عاّ، ٜٚعكس 
االَتشإ يف ؾٗطٟ أبطٌٜ 

 ٚأنتٛبط َٔ نٌ عاّ.
 

اَتشإ اؾع٤ األٍٚ  -
بعس َطٚض غت١ أؾٗط َٔ 

 تاضٜذ ايكٝس.

تػذٌٝ َٛنٛع ايبشح  -
ٚإعساز ضغاي١ َستٗا 

 األقٌ. ع٢ًعاَإ 

ع٤ ايجاْٞ َٚست٘ اؾ -
 عاَإ.

 ايطغاي١ َٚستٗا عاَإ -

جيٛظ َٓاقؿ١ ايطغاي١  -
ٚإداظتٗا َٔ ؾ١ٓ 
اؿهِ قبٌ أٚ بعس 
تكسَ٘ يالَتشإ 

 ايٓٗا٥ٞايتشطٜطٟ 
ايجاْٞ بعس َطٚض  يًذع٤

األقٌ َٔ  ع٢ًغٓتني 
 تػذٌٝ َٛنٛع ايبشح.

قبٍٛ ايطغاي١ َع  -
ايتٛق١ٝ مبٓح 

 ايسضد١.

َستٗا أضبع غٓٛات ٚعس 
 ت غٓٛات.أقك٢ غ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

 ّ(1962-1961)ؾ٢ ايعاّ اؾاَع٢  ١١ٝ مبطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايهًغبسأت ايسضا -أ

 ّ(1970 أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ عاّ -ب
 ّ(1963بسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف عـاّ  -ز

 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا  -ز
 

 زنتٛضاٙ                             َادػتري                        زبًّٛ 
 

 ؽككات: يفايسبًَٛات 

 اؿٟٝٛ ايهُٝاٟٚايتشًٌٝ  2 ؼًٌٝ املعاٜطات اإلسكا١ٝ٥ يألز١ٜٚ 1
 قٝسي١ قٓاع١ٝ 4 قٝسي١ املػتؿؿٝات 3

 

 ات: املادػتري يف ؽكك

 عكاقري 2 نُٝٝا٤ قٝسي١ٝ 1
 قٝسي١ قٓاع١ٝ 4 قٝسالْٝات 3
 َٝهطٚبٝٛيٛدٞ 6 ؾاضَانٛيٛد٢ 5
 نُٝٝا٤ س١ٜٛٝ 7

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

  :ؽككات يفايسنتٛضاٙ 
 

 عكاقري 2 نُٝٝا٤ قٝسي١ٝ 1
 قٝسي١ قٓاع١ٝ 4 قٝسالْٝات 3
 َٝهطٚبٝٛيٛدٞ 6 ؾاضَانٛيٛد٢ 5
 نُٝٝا٤ س١ٜٛٝ 7

 

 

 

 :2012ٚتعسٜالتٗا يف  30/7/2006( بتاضٜذ 1440ضقِ ) ايٛظاضٟايكازض٠ بايكطاض ٥ش١ اؿاي١ٝ ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال
 

 :ؽككات يفايسبًـــَٛات 

 

 ايتهٓٛيٛدٝا ايكٝسي١ٝ 2 ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ 1
 ايتشًٌٝ اآليٞ ٚايطقاب١ ايسٚا١ٜ 4 ايٓباتات ايطب١ٝ 3
 ؿٟٝٛاايتشًٌٝ ايهُٝٝا٥ٞ  6 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١ 4
 ايؿطعٞايتشًٌٝ ايهُٝا٥ٞ  8 ايب٦ٝٞايتشًٌٝ  7
   قٝسي١ املػتؿؿٝات 9

 
 ايتاي١ٝ:ايتدككات  يفاملادػتري 

 
 ايعكاقري 2 ايكٝسالْٝات 1
 طب١ٝايهُٝٝا٤ ايكٝسي١ٝ اي 4 ايكٝسي١ ايكٓاع١ٝ 3
 ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايكٝسي١ٝ 6 ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ايكٝسي١ٝ 5
 ٚاملٓاع١ املٝهطٚبٝٛيٛدٝا 8 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ 7
 ايؿاضَانٛيٛدٝا 10 ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ 9

 
  

: ايتطٛض  ثاًْٝا  
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

  ايتاي١ٝ:ايتدككات  يفايسنتٛضاٙ   
 

 ايعكاقري 2 ايكٝسالْٝات 1
 طب١ٝايهُٝٝا٤ ايكٝسي١ٝ اي 4 ايكٝسي١ ايكٓاع١ٝ 3
 ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايكٝسي١ٝ 6 ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ايكٝسي١ٝ 5
 ٚاملٓاع١ املٝهطٚبٝٛيٛدٝا 8 ١ٜايهُٝٝا٤ اؿٝٛ 7
 ايؿاضَانٛيٛدٝا 10 ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ 9

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 
 

 

 

 ايعًٝا:غات طالب ايسضا

 تكطٜبًا :بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ ايه١ًٝ 

 اجملُٛع زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايػٓــــــــ١

1963-1967 19 3 - 22 

1968-1972 7 14 10 31 

1973-1977 3 32 10 45 

1978-1982 - 52 16 68 

1983-1987 - 19 21 40 

1988-1992 - 22 28 50 

1993-1997 - 18 15 33 

1998-2002 8 35 9 52 

2003-2006 9 44 9 62 

2007-2011 88 61 11 160 

2012-2016 100 72 33 205 

 768 162 372 234 اإلمجايٞ

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َكطضات ملس٠ عاّ مجٝع ايسبًَٛات
 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات املادػتري
 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات ايسنتٛضاٙ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 
 :2016/2017 اؾاَعٞايعاّ  يفأعساز املكٝسٜٔ 

 

 
 :2016/2017 اؾاَعٞايعاّ  يفٕ ٚٔ املكٝسٜايٛاؾس

 

 

   ال ٜٛدس :2015/2016 اؾاَعٞايعاّ  يف نئ املُٓٛسسٜايٛاؾ

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

108 80 61 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 1 1 - ايُٝٔ

 - 1 - ايهٜٛت
 - 1 - يٝبٝا

 1 3 - اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايكٝسي١ )زبًّٛ(ْعاّ 

 
 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايكٝسي١ )َادػتري(ْعاّ 

 ايسضاغ١َس٠  ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
 زبًّٛ ايكٝسي١ ايػطٜط١ٜ -1
 زبًّٛ ايتهٓٛيٛدٝا ايكٝسي١ٝ -2
 زبًّٛ ايٓباتات ايطب١ٝ -3
زبًّٛ ايتشًٌٝ اآليٞ ٚايطقاب١  -4

 ايسٚا١ٝ٥

 زبًّٛ املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١ -5

زبًّٛ ايتشًٌٝ ايهُٝٝا٥ٞ  -6
 اؿٟٝٛ

 زبًّٛ ايتشًٌٝ ايب٦ٝٞ -7

زبًّٛ ايتشًٌٝ ايهُٝٝا٥ٞ  -8
 ايؿطعٞ

 زبًّٛ قٝسي١ املػتؿؿٝات -9

 ١ايكٝسي١ ايكٓاعٝ ّزبًٛ -10

زضد١  ع٢ًإٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل  -1
ايبهايٛضٜٛؽ يف ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ َٔ إسس٣ 

زضد١ َعازي١  ع٢ًداَعات َكط ايعطب١ٝ أٚ 
هلا َٔ َعٗس عًُٞ أخط َعرتف ب٘ َٔ اجملًؼ 

 األع٢ً يًذاَعات.

إشا نإ ايطايب َٔ غري ايعاًَني بإسس٣  -2
خ عًٝ٘ إٔ اؾاَعات املكط١ٜ أٚ َطانع ايبشٛ

ٜتكسّ مبٛاؾك١ د١ٗ ايعٌُ ع٢ً ايكٝس ٚنصيو 
 ايتؿطؽ.

إٔ ٜهٕٛ ايطايب قس َهٞ ع٢ً سكٛي٘ ع٢ً  -3
 زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ غ١ٓ َٝالز١ٜ ع٢ً األقٌ.

إٔ ٜتكسّ ايطايب بطًب ايكٝس إيٞ عُٝس ايه١ًٝ  -4
 ايصٟ حيًٝ٘ إىل فًؼ ايكػِ املدتل.

 إٔ جيتاظ ايطايب َكطضات زضاغ١ٝ.

 
ٟ َس٠ ايسضاغ١ أل

َٔ ايسبًَٛات غ١ٓ 
َٝالز١ٜ )ٜهٕٛ 
ايكٝس يًسبًَٛات يف 
ؾٗط غبتُرب َٔ نٌ 
عاّ ٚتبسأ ايسضاغ١ 
يف ؾٗط ْٛؾُرب ع٢ً 
إٔ ٜهٕٛ االَتشإ 
يف ؾٗط ْٛؾُرب 

 ايتايٞ(.

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
 ايكٝسالْٝات. -1
 ايعكاقري -2

 كٝسي١ ايكٓاع١ٝاي -3

 ايهُٝٝا٤ ايكٝسي١ٝ ايطب١ٝ -4

ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ  -5
 ايكٝسي١ٝ

ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ  -6
 ايكٝسي١ٝ

 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ -7

 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١ -8

 األز١ٜٚ ٚايػُّٛ -9

 ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ -10

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل  -1
ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف 
ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ َٔ إسس٣ 

طب١ٝ أٚ داَعات َكط ايع
ع٢ً زضد١ َعازي١ هلا َٔ 
َعٗس عًُٞ أخط َعرتف ب٘ 
َٔ اجملًؼ األع٢ً 

 يًذاَعات.

أال ٜكٌ ايتكسٜط ايعاّ يف  -2
ايبهايٛضٜٛؽ عٔ دٝس ٚأال 
ٜكٌ تكسٜطٙ يف َاز٠ 
ايتدكل ايسقٝل عٔ دٝس 

 دسًا.

إشا نإ ايطايب َٔ غري  -3
ايعاًَني بإسس٣ اؾاَعات 
املكط١ٜ أٚ َطانع ايبشٛخ 

كسّ مبٛاؾك١ عًٝ٘ إٔ ٜت
د١ٗ ايعٌُ ع٢ً ايكٝس 

 ٚنصيو ايتؿطؽ.

َكطضات  –إٔ جيتاظ ايطايب َكطضات زضاغ١ٝ )َكطضات عا١َ  -1
خاق١( ع٢ً َطسًتني )تبسأ زضاغ١ املكطضات ايعا١َ يف ؾٗط 
ْٛؾُرب ع٢ً إٔ ٜهٕٛ االَتشإ خالٍ ؾٗط ١ْٜٝٛ ايتايٞ، 
ٚتبسأ زضاغ١ املكطضات اـاق١ يًطالب ايٓادشني يف 

ت ايعا١َ يف أٍٚ ْٛؾُرب ع٢ً إٔ ٜتِ االَتشإ خالٍ املكطضا
 ؾٗط ١ْٜٝٛ(.

إٔ ٜكّٛ ايطايب بإدطا٤ عٛخ يف َٛنٛع ٜكطٙ فًؼ  -2
ايكػِ ٚفًؼ يه١ًٝ ٚال جيٛظ تػذٌٝ َٛنٛع ايبشح قبٌ 

 َهٞ غت١ أؾٗط ع٢ً األقٌ َٔ قٝس ايطايب يًسضاغ١.

إٔ ٜكّٛ ايطايب بتكسِٜ عسز ثالخ سًكات ع١ًُٝ َٔ بٝٓٗا  -3
 ًك١ اـاق١ مبٓاقؿ١ ايطغاي١ يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥.اؿ

إٔ ٜكّٛ ايطايب بإعساز ٚإضغاٍ عح ٚاسس ع٢ً األقٌ َٔ  -4
ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ إيٝٗا إىل ف١ً ع١ًُٝ َتدكك١ أٚ 

 َؤمتط عًُٞ َتدكل.

إٔ ٜكسّ ايطايب ْتاز عٛث٘ يف ضغاي١ تكبًٗا ؾ١ٓ  -5
 ايتشهِٝ ٚإٔ ٜٓاقـ ايطايب يف ايطغاي١ عال١ْٝ.

ال جيٛظ ايتكسّ بايطغاي١ يًُٓاقؿ١ إال بعس َهٞ غ١ٓ  -6
 ْٚكـ َٔ تػذٌٝ َٛنٛع ايبشح.

َس٠ ايسضاغ١ ال 
تعٜس عٔ مخؼ 
غٓٛات إال إشا ضأٟ 
فًؼ ايه١ًٝ 
اإلبكا٤ ع٢ً 
ايتػذٌٝ ؾرت٠ 
أخطٟ حيسزٖا بٓا٤ 
ع٢ً اقرتاح ؾ١ٓ 
اإلؾطاف ع٢ً 
ايطغاي١ ٚفًؼ 
ايكػِ )ٜهٕٛ 
ايكٝس يسضد١ 

ط املادػتري يف ؾٗ
غبتُرب َٔ نٌ عاّ 
ٚتبسأ ايسضاغ١ يف 
ؾٗط ْٛؾُرب َٔ 

 ْؿؼ ايعاّ(.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايكٝسي١ )زنتٛضاٙ(ْعاّ 

 

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
 ايكٝسالْٝات -1
 ايعكاقري -2

 ايكٝسي١ ايكٓاع١ٝ -3

 ايهُٝٝا٤ ايكٝسي١ٝ ايطب١ٝ -4

 ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ايكٝسي١ٝ -5

ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ  -6
 كٝسي١ٝاي

 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ. -7

 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١ -8

 األز١ٜٚ ٚايػُّٛ -9

 ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ -10

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً زضد١  -1
املادػتري يف ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ َٔ 
إسس٣ داَعات َكط ايعطب١ٝ أٚ ع٢ً 
زضد١ َعازي١ هلا َٔ َعٗس عًُٞ أخط 
َعرتف ب٘ َٔ اجملًؼ األع٢ً 

 يًذاَعات.

ايطايب َٔ غري ايعاًَني  إشا نإ -2
بإسس٣ اؾاَعات املكط١ٜ أٚ َطانع 
ايبشٛخ عًٝ٘ إٔ ٜتكسّ مبٛاؾك١ د١ٗ 

 ايعٌُ ع٢ً ايكٝس ٚنصيو ايتؿطؽ.

إٔ ٜتابع ايطايب ايسضاغ١ ملس٠ ؾكٌ زضاغٞ يف  -1
َكطضات خاق١ )عس أقكٞ أضبع١ َكطضات( 
ٜٚؤزٟ ايطايب االَتشإ ؾٝٗا قبٌ َٓاقؿ١ 

 ايطغاي١.

يب ببشٛخ َبتهط٠ يف َٛنٛع إٔ ٜكّٛ ايطا -2
ٜكطٙ فًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًؼ 
ايكػِ ٚشيو ٚؾكًا ـط١ ايكػِ األنازمي١ٝ 
ملس٠ غٓتني ع٢ً األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ 

 ايه١ًٝ ع٢ً تػذٌٝ َٛنٛع ايبشح.

ٜؿرتط يف َٛنٛع ايطغاي١ إٔ ٜهٕٛ شا ق١ً  -3
 بتدكل ايطايب يف زضد١ املادػتري.

يب بتكسِٜ عسز ثالخ سًكات إٔ ٜكّٛ ايطا -4
ع١ًُٝ َٔ بٝٓٗا اؿًك١ اـاق١ مبٓاقؿ١ 

 ايطغاي١ يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥.

إٔ ٜكّٛ ايطايب بإعساز ٚإضغاٍ عح ٚاسس  -5
ع٢ً األقٌ َٔ ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ إيٝٗا إىل 
ف١ً ع١ًُٝ َتدكك١ أٚ َؤمتط عًُٞ 

 َتدكل.

إٔ ٜكسّ ايطايب ْتاز عٛث٘ يف ضغاي١ تكبًٗا  -6
يتشهِٝ ٚإٔ ٜٓاقـ ايطايب يف ايطغاي١ ؾ١ٓ ا

 عال١ْٝ.

إٔ جيتاظ ايطايب بٓذاح زٚض٠ يػ١ أدٓب١ٝ  -7
 .ELPTٚزٚض٠ 

َس٠ ايسضاغ١ ال 
تعٜس عٔ مخؼ 
غٓٛات إال إشا ضأٟ 
فًؼ ايه١ًٝ 
اإلبكا٤ ع٢ً 
ايتػذٌٝ ؾرت٠ 
أخطٟ حيسزٖا بٓا٤ 
ع٢ً اقرتاح ؾ١ٓ 
اإلؾطاف ع٢ً 
ايطغاي١ ٚفًؼ 

 ايكػِ.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

   1961ّ سأت ايسضاغ١ مبطس١ً ايبهايـٛضٜٛؽ بايهًٝــــ١ عــــــاّ ب -أ 
    1974 ّ عاّ  أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ -ب
    1964 ّ بسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف عـاّ   -ز
 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا  -ز 

 
 زنتٛضاٙ                   َادػتري                    زبًّٛ 

 

 ؽككات:ايسبًَٛات يف 

 املادػتري يف ؽككات: 

 
 

 

 طب اؿٝٛإ 2 املطاقب١ ايكش١ٝ ع٢ً األغص١ٜ 1
 أَطاض ايسٚادٔ 3

 املٝهطٚبٝٛيٛدٞ 2 ايؿاضَانٛيٛدٝا 1
 ايباثٛيٛدٝا 4 أَطاض َؿرتن٘ 3

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

  ؽككات:ايسنتٛضاٙ يف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 1990ٚتعسٜالتٗا يف عاّ  15/9/1987بتاضٜذ ( 922ضقِ ) ايٛظاضٟايكازض٠ بايكطاض  ٚاملؿع١ً ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ اؿاي١ٝ
1992 ،1993 ،2011: 
 :ايسبًـــّٛ

 

 
 

 ٚايسنتٛضاٙ:املادػتري  
 

 

 ايتٛيٝس 2 أَطاض ايسٚادٔ 1
 أَطاض َعسٜ٘ 4 قش١ اؿٝٛإ 3
 ايبهرتٜٛيٛدٝا 5

 ايػ١ٓ ايتدكل ّ ايػ١ٓ ايتدكل ّ

 1992 نُٝٝا٤ ؼًٌٝ األغص١ٜ 2 1992 ايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ 1
  1993 َٝهطٚبٝٛيٛدٝا اؿٝٛإ 3

 ايتدكل ايكػـــــــِ ّ

 طب اؿٝٛإ 1

 ايتؿدٝل املعًُٞ ٚاإلنًٝٓٝهٞ -
 أَطاض َعس١ٜ  -
 أَطاض باطٓ٘  -
 أمساىأَطاض   -

 قشــ١ اؿٝــٛإ 2

 قش١ اؿٝٛإ  -
 قشـ١ اؿٝٛإ ٚايسٚادٔ -
 غًٛنٝات اؿٝٛإ ٚضعاٜت٘  -
 أَطاض َؿرتن١  -

 املطاقب١ ايكش١ٝ ع٢ً األغص١ٜ 3
 ايطقاب١ ايكش١ٝ ع٢ً األيبإ َٚٓتذاتٗا -
ايطقاب١ ايكش١ٝ ع٢ً ايًشّٛ ٚاألمساى َٚٓتذاتٗا  -

 ٚاملدًؿات اؿٝٛا١ْٝ

 دطاس١ اؿٝٛإ - ٝٛإدطاس١ اؿ 4
 دطاس١ اجملرتات -

ايتطٛض: ثاًْٝا  
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 
 

 تابع املادػتري ٚايسنتٛضاٙ
 ايطب:ؽككات األقػاّ املؿرتن١ َع 

 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 

 ايتدكل ايكػـــــــِ ّ

 ٞايتٛيٝس ٚايتٓاغًٝات ٚايتًكٝح االقطٓاع - االقطٓاعٞايتٛيٝس ٚايتٓاغًٝات ٚايتًكٝح  5

 أَطاض ايسٚادــٔ  - أَطاض ايسٚادــٔ 6

 تػص١ٜ اؿٝٛإ ٚايتػص١ٜ اإلنًٝٓٝه١ٝ 7
 ١تػص١ٜ اؿٝٛإ ٚايتػص١ٜ اإلنًٝٓٝهٝ -
 يتػص٤١ٜ   اغٛ ٚأَطاض ٚايسٚادٔ اؿٝٛإ تػص١ٜ  -

 ايتؿطٜح ٚاهلػتٛيٛدٝا 8
 تؿطٜـح اؿٝٛإ -
 ٖػتٛيٛدٝــا اؿٝٛإ -

 ايباثٛيٛدٝا ٚايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ 9
 ايباثٛيٛدٝا ٚايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ  -
 باثٛيٛدٝا اؿٝٛإ  -

 طعٞ ٚايػُّٛ ايبٝطط١ٜايطب ايؿ - ايطب ايؿطعٞ ٚايػُّٛ ايبٝطط١ٜ 10

 ايتدكل ايكػـــــــِ ّ

 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١ - املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ايطب١ٝ ٚاملٓاع١ 1

 ايطؿًٝٝات - ايطؿًٝٝات 2

 ايؿػٝٛيٛدٝا - ايؿػٝٛيٛدٝا 3

 ١ٜٛٝايهُٝٝا٤ اؿ - ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ 4

 ايؿاضَانٛيٛدٝا - ايؿاضَانٛيٛدٝا 5

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َكطضات ؾكًٝ٘ ملسٙ عاّ مجٝع ايسبًَٛات

 ٚضغاي١َكطضات  مجٝع زضدات املادػتري

 ٚضغاي١َكطضات  مجٝع زضدات ايسنتٛضاٙ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 
 تكطٜبًا:ايه١ًٝ قًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ بٝإ بأعساز اؿا

 

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايػ١ٓ ّ

1 1967/1970 - - 7 

2 1971/1976 25 33 7 

3 1977/1982 45 67 31 

4 1983/1988 98 83 53 

5 1989/1994 79 84 54 

6 1995/2000 72 83 51 

7 2001/2006 46 92 58 

8 2007/2011 82 62 41 

9 2012/2016 197 126 69 

 371 630 644 اإلمجايـٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 
 :2017/ 2016 اؾاَعٞيف ايعاّ أعساز طالب ايسضاغات ايعًٝا املكٝسٜٔ 

 
 املكٝسٕٚ:ٔ ٜايٛاؾس

 :2017/ 2016 اؾاَعٞاملكٝسٕٚ يف ايعاّ  بٝإ إمجايٞ بأعساز ايطالب ايٛاؾسٜٔ
 

  
 :2016/ 2015 اؾاَعٞيف ايعاّ  نئ املُٓٛسٜايٛاؾس

 

 
  

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

236 356 113 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 1 1 - ايُٝٔ
 - 1 - غٛضٜا

 1 2 - اإلمجايٞ

 زنتٛضاٙ َادػتري د١ٗ اإلٜؿاز

 - 1 غٛضٜا
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايطب ايبٝططٟ )زبًّٛ(ْعاّ 

  

 س٠ ايسضاغ١َ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
 زبًّٛ ايتٛيٝس ٚايتٓاغًٝات -1

 زبًّٛ قش١ اؿٝٛإ -2

 زبًّٛ اؾطاس١ ايعا١َ -3

 زبًّٛ َطاقب١ األغص١ٜ -4

 زبًّٛ طب اؿٝٛإ ايعاّ -5

 زبًّٛ ايطعا١ٜ ايتٓاغ١ًٝ يًشٝٛإ ٚأَطاض ايعذٍٛ -6

 زبًّٛ املؿانٌ ايكش١ٝ يإلْتاز املهجـ يًسٚادٔ -7

 ٚاإلنًٝٓٝهٞ زبًّٛ ايتؿدٝل املعًُٞ -8

 زبًّٛ األَطاض املعس١ٜ -9

 زبًّٛ ايباثٛيٛدٝا -10

 زبًّٛ أَطاض األمساى -11

 زبًّٛ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٚتطب١ٝ اؿٝٛإ -12

 زبًّٛ ايتًكٝح ايكٓاعٞ ْٚكٌ ٚسؿغ األد١ٓ -13

 زبًّٛ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ يًشٝٛاْات سسٜج١ ايٛالز٠ -14

 زبًّٛ دطاس١ اجملرتات -15

 اـٍٝٛ زبًّٛ دطاس١ -16

 زبًّٛ دطاس١ اؿٝٛاْات ايكػري٠ -17

 زبًّٛ األؾع١ ايتؿدٝك١ٝ -18

 زبًّٛ ايطب ايؿطعٞ -19

 زبًّٛ ايػُّٛ ايبٝطط١ٜ -20

 زبًّٛ انططابات ايتُجٌٝ ايػصا٥ٞ ٚايػسز ايكُا٤ -21

 زبًّٛ أَطاض سٝٛاْات املعضع١ -22

 زبًّٛ طب اـٍٝٛ -23

 زبًّٛ أَطاض األضاْب -24

 ١ٜٚ ٚاملػتشهطات ايطب١ٝزبًّٛ األز -25

 زبًّٛ طب اؿٝٛاْات سسٜج١ ايٛالز٠ -26

 زبًّٛ طب املٓاطل اؿاض٠ -27

 زبًّٛ أَطاض ايطٝٛض -28

 زبًّٛ تًٛخ ايب١٦ٝ -29

 زبًّٛ أَطاض َؿرتن١  -30

 زبًّٛ سٝٛاْات ايتذاضب -31

 زبًّٛ اؿٝٛاْات ٚايطٝٛض ايرب١ٜ -32

 اؿٝٛإ َٝهطٚبٝٛيٛدٞزبًّٛ  -33

 ّٛ اإلضؾاز ايبٝططٟزبً -34

 زبًّٛ املدًؿات اؿٝٛا١ْٝ -35

 األمساى اباثٛيٛدٝزبًّٛ  -36

 زبًّٛ ضعا١ٜ سٝٛاْات سسٜج١ ايٛالز٠ -37

 زبًّٛ ايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ -38

 زبًّٛ ايطؿًٝٝات ٚاؿؿطات ايطب١ٝ  -39

 زبًّٛ نُٝٝا٤ ؼًٌٝ األغص١ٜ -40

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً  -1
ٛؽ يف ايعًّٛ زضد١ ايبهايٛضٜ

ايطب١ٝ ايبٝطط١ٜ َٔ إسس٣ 
اؾاَعات املكط١ٜ أٚ ع٢ً زضد١ 
َعازي١ هلا َٔ َعٗس عًُٞ أخط 
َعرتف ب٘ َٔ اجملًؼ األع٢ً 

 يًذاَعات.

إٔ ٜهٕٛ ايطايب َتؿطغًا يًسضاغ١  -2
َٔ اؾ١ٗ اييت ٜعٌُ بٗا طبكًا 
ؾساٍٚ ايسضاغ١ ٚحيطّ َٔ أزا٤ 
االَتشإ إشا مل ٜػتٛف ْػب١ 

 كطض٠.اؿهٛض امل

ال جيٛظ إٔ ٜبكٞ ايطايب َكٝس  -3
 يًسبًّٛ أنجط َٔ عاَني.

تكسّ طًبات ايكٝس يف ؾٗط  -4
غبتُرب َٔ نٌ عاّ ٚتبسأ 

 ايسضاغ١ يف ؾٗط أنتٛبط.

بايٓػب١ يسبًّٛ ايطؿًٝٝات  -5
ٚاؿؿطات ايطب١ٝ ايبٝطط١ٜ 
ٜؿرتط يكٝس ايطايب إٔ ٜهٕٛ 
ساقاًل ع٢ً تكسٜط عاّ َكبٍٛ 

 َٚاز٠ ايتدكل دٝس.

ؼ ايه١ًٝ يف حيسز فً -1
ْٗا١ٜ نٌ عاّ زضاغٞ 
ايسبًَٛات اييت تبسأ 
ايسضاغ١ بٗا يف ايعاّ 

 ايسضاغٞ ايتايٞ.

ٜؤزٟ ايطايب بٓذاح  -2
االَتشاْات ايتشطٜط١ٜ 
ٚايؿؿ١ٜٛ ايع١ًُٝ يف 
املكطضات ايسضاغ١ٝ املهًـ 

 بٗا.
 

َس٠ ايسضاغ١ عاّ 
 زضاغٞ.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايطب ايبٝططٟ )َادػتري(ْعاّ 

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 ايتؿطٜح ٚاهلػتٛيٛدٝا -1

 ايباثٛيٛدٝا -2

 دطاس١ اؿٝٛإ -3

 ايتٛيٝس -4

 قش١ اؿٝٛإ -5

 األغص١ٜ ع٢ًايطقاب١ ايكش١ٝ  -6

 طب اؿٝٛإ -7

 أَطاض ايسٚادٔ -8

 أَطاض األمساى ٚضعاٜتٗا -9

 ٞٚاإلنًٝٓٝهايتؿدٝل املعًُٞ  -10

اًل ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساق -1
زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف ايعًّٛ 
ايطب١ٝ ايبٝطط١ٜ َٔ إسس٣ 
اؾاَعات املكط١ٜ أٚ ع٢ً 
زضد١ ع١ًُٝ َعازي١ هلا َٔ 
َعٗس عًُٞ أخط َعرتف ب٘ 
ٚشيو بتكسٜط دٝس عًٞ األقٌ 
ٚتكسٜط دٝس دسًا ع٢ً األقٌ 
يف املاز٠ املطاز ايتػذٌٝ ؾٝٗا 
أٚ إٔ ٜهٕٛ ساقاًل ع٢ً زبًّٛ 

 أسس ؾطٚع ايسضاغات عًٝا يف
ايتدكل بتكسٜط عاّ دٝس 
ٚتكسٜط دٝس دسًا يف َاز٠ 

 ايتدكل ع٢ً األقٌ.

إٔ ٜٓتعِ يف ايسضاغ١ سػب  -2
اؾساٍٚ ايسضاغ١ٝ اييت 

 تعسٖا ايه١ًٝ.

تكسّ طًبات ايكٝس يف ؾٗط  -3
غبتُرب َٚاضؽ َٔ نٌ عاّ 
ٜٚهٕٛ ايكٝس َٔ تاضٜذ 
َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً 
ايتػذٌٝ ع٢ً إٔ تبسأ 

أنتٛبط َٔ نٌ  ايسضاغ١ يف
 عاّ.

ٜتكسّ ايطايب بطًب ايكٝس  -4
باغِ عُٝس ايه١ًٝ ايصٟ 
حيًٝ٘ إىل فًؼ ايكػِ 
املدتل َع اغتُاضات 
ايتػذٌٝ يتشسٜس َٛنٛع 
ايبشح ٚبطْاَر ايسضاغ١ ثِ 
ٜعطض األَط ع٢ً ؾ١ٓ 
ايسضاغات ايعًٝا ٚفًؼ 

 ايه١ًٝ إلقطاضٙ.

إٔ ٜتابع ملس٠ غ١ٓ نا١ًَ  -1
ٕ ايسضاغ١ ايتُٗٝس١ٜ ع٢ً أ

 4-3 –تؿٌُ )َاز٠ ايتدكل 
 –َكطضات َٔ املكطضات املػاعس٠ 

 َكطض اإلسكا٤ اؿٟٝٛ(.

إٔ ٜؤزٟ ايطايب بٓذاح  -2
االَتشإ ايتشطٜطٟ ٚايؿؿٟٛ 
ٚايعًُٞ املكطضات )َكطض 
اإلسكا٤ اؿٟٝٛ ؼطٜطٟ 

 ؾكط(.

إدطا٤ عح عًُٞ يف املٛنٛع  -3
ايصٟ مت تػذًٝ٘ ملس٠ غ١ٓ 

 َٝالز١ٜ نا١ًَ ع٢ً األقٌ.

سًك١ زضاغ١ٝ سٍٛ أعاخ ٜكسّ  -4
ضغايت٘ ٜكطض قبٛهلا فًؼ 

 ايكػِ املدتل.

ٜكسّ بٓتا٥ر ايبشٛخ ضغاي١  -5
تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ عًٞ إٔ 
تتِ َٓاقؿ١ ايطايب يف ضغايت٘ 

 عًًٓٝا.
 

َس٠ ايسضاغ١ غٓتإ َٝالزٜتإ ع٢ً 
األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ 
ع٢ً ايتػذٌٝ َٓٗا غ١ٓ يًسضاغ١ 

إلدطا٤ ايبشح  ايتُٗٝس١ٜ ٚغ١ٓ
ٚإعساز ايطغاي١ ٚال جيٛظ إٔ ٜبكٞ 
ايطايب َكٝسًا أنجط َٔ أضبع١ غٓٛات 
إال إشا ضأٟ فًؼ ايه١ًٝ اإلبكا٤ ع٢ً 

 ايتػذٌٝ بٓا٤ ع٢ً تكطٜط املؿطف.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايطب ايبٝططٟ )زنتٛضاٙ(ْعاّ 

 

  

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 ٛيٛدٝاايتؿطٜح ٚاهلػت -1

 ايباثٛيٛدٝا -2

 دطاس١ اؿٝٛإ -3

 ايتٛيٝس -4

 قش١ اؿٝٛإ -5

 األغص١ٜ ع٢ًايطقاب١ ايكش١ٝ  -6

 طب اؿٝٛإ -7

 أَطاض ايسٚادٔ -8

 أَطاض األمساى ٚضعاٜتٗا -9

 ٞٚاإلنًٝٓٝهايتؿدٝل املعًُٞ  -10

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً  -1
زضد١ املادػتري يف ايعًّٛ 

ز٠ ايطب١ٝ ايبٝطط١ٜ يف َا
ايتدكل اييت ٜطغب ايكٝس 
ؾٝٗا َٔ إسس٣ اؾاَعات 

زضد١ َعازي١  ع٢ًاملكط١ٜ أٚ 
هلا َٔ َعٗس عًُٞ أخط َعرتف 

 ب٘.

تكسّ طًبات ايكٝس يف خالٍ  -2
ؾٗطٟ َاضؽ غبتُرب َٔ نٌ 
عاّ ٜٚهٕٛ ايكٝس َٔ تاضٜذ 

 ع٢ًَٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ 
 ايتػذٌٝ.

إٔ ٜٓتعِ يف ايسضاغ١ سػب  -3
تعسٖا  اؾساٍٚ ايسضاغ١ٝ اييت

 ايه١ًٝ.

ٜتكسّ ايطايب بطًب ايكٝس  -4
باغِ عُٝس ايه١ًٝ ايصٟ 

فًؼ ايكػِ  إىلحيًٝ٘ 
املدتل َع اغتُاضات 
ايتػذٌٝ يتشسٜس َٛنٛع 
ايبشح ٚبطْاَر ايسضاغ١ ثِ 
ٜعطض األَط عًٞ ؾ١ٓ 
ايسضاغات ايعًٝا ٚفًؼ 

 ايه١ًٝ إلقطاضٙ.

إٔ ٜتابع ملس٠ غ١ٓ َٝالز١ٜ  -1
 ٢ًعنا١ًَ ايسضاغ١ ايتُٗٝس١ٜ 

َكطضات َٔ  4-3إٔ تؿٌُ )
املكطضات املًِ ٜػبل إٔ زضغٗا 
ايطايب باملادػتري( ٚال حيل 
يًطايب ايتكسّ ألٍٚ اَتشإ 
إال بعس َهٞ غ١ٓ َٝالز١ٜ 

 نا١ًَ َٔ تػذًٝ٘.

إٔ ٜؤزٟ ايطايب بٓذاح  -2
االَتشإ ايتشطٜطٟ ٚايؿؿٟٛ 

 ٚايعًُٞ املكطضات ايسضاغ١ٝ.

إٔ ٜكّٛ ايطايب ببشٛخ  -3
ٛنٛع ايصٟ مت َبتهط٠ يف امل

تػذًٝ٘ ؾٝ٘ ملس٠ ثالث١ غٓٛات 
األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١  ع٢ً

 تػذًٝ٘. ع٢ًفًؼ ايه١ًٝ 

ٜكسّ سًك١ زضاغ١ٝ سٍٛ  -4
أعاخ ضغايت٘ ٜكطض قبٛهلا 

 فًؼ ايكػِ املدتل.

ٜكسّ بٓتا٥ر ايبشٛخ ضغاي١  -5
تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ عًٞ إٔ 
تتِ َٓاقؿ١ ايطايب يف 

 ضغايت٘ عًًٓٝا.

األقٌ  ع٢ًالخ غٓٛات َس٠ ايسضاغ١ ث
 ع٢ًَٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ 

ايتػذٌٝ ٚال جيٛظ إٔ ٜبكٞ ايطايب 
َكٝسًا أنجط َٔ مخؼ غٓٛات إال إشا 

 ع٢ًضأٟ فًؼ ايه١ًٝ اإلبكا٤ 
 تكطٜط املؿطف. ع٢ًايتػذٌٝ بٓا٤ 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

 (1982 /1983ّ اؾاَعٞايعاّ  يفبسأت ايسضاغ١ ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايه١ًٝ  -أ
   3/11/1987 ّ  أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ -ب
 (ّ 1987) اّبسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف ع -ز

 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا  -ز
 

 زنتٛضاٙ                           َادػتري                     زبًّٛ  
 

 ؽككات:املادػتري يف 

 

 ايسنتٛضاٙ يف ؽككات:  

 متطٜض ايٛالز٠ ٚايٓػا٤ 2 ايتُطٜض ايباطين ٚاؾطاسٞ 1

 متطٜض ْؿػٞ ٚعكًٞ 4 متطٜض األطؿاٍ 3

 متطٜض قش١ عا١َ 6 إزاض٠ خسَات ايتُطٜض 5

 متطٜض ايٛالز٠ ٚايٓػا٤ 2 ايتُطٜض ايباطين ٚاؾطاسٞ 1

 متطٜض ْؿػٞ ٚعكًٞ 4 متطٜض األطؿاٍ 3

 متطٜض قش١ عا١َ 6 إزاض٠ خسَات ايتُطٜض 5

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

 :27/10/2003ٚتعسٜالتٗا يف  9/7/2000( بتاضٜذ 965ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ) ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ اؿاي١ٝ
 

 ايتاي١ٝ: ايتدككات يفايسبًـــّٛ 
 

 

 

 ايتاي١ٝ:ايتدككات  يفاملادػتري 
 

 

 ايتاي١ٝ:ايسنتٛضاٙ ؾ٢ ايتدككات 
 

 

  

 متطٜض األ١ََٛ ايٛالز٠ ٚايٓػا٤ 2 سٞ(ٚدطا -)باطينمتطٜض ايبايػني  1

 متطٜض اؿاالت اؿطد١ 4 متطٜض املػٓني 3

 متطٜض قش١ اجملتُع 6 إزاض٠ ايتُطٜض 5

 ايتُطٜض ايٓؿػٞ ٚايكش١ ايٓؿػ١ٝ 8 املبػرتٜٔمتطٜض األطؿاٍ ٚاألطؿاٍ  7

 األ١ََٛ ايٛالز٠ ٚايٓػا٤ متطٜض 2 ٚدطاسٞ( -)باطينمتطٜض ايبايػني  1

 متطٜض اؿاالت اؿطد١ 4 متطٜض املػٓني 3

 متطٜض قش١ اجملتُع 6 إزاض٠ ايتُطٜض 5

 ايتُطٜض ايٓؿػٞ ٚايكش١ ايٓؿػ١ٝ 8 متطٜض األطؿاٍ ٚاألطؿاٍ املبتػطٜٔ 7

 الز٠ ٚايٓػا٤متطٜض األ١ََٛ ايٛ 2 ٚدطاسٞ( -)باطينمتطٜض ايبايػني  1

 متطٜض اؿاالت اؿطد١ 4 متطٜض املػٓني 3

 متطٜض قش١ اجملتُع 6 إزاض٠ ايتُطٜض 5

 ايتُطٜض ايٓؿػٞ ٚايكش١ ايٓؿػ١ٝ 8 متطٜض األطؿاٍ ٚاألطؿاٍ املبتػطٜٔ 7

ايتطٛض: ثاًْٝا  
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 
 

 
 

 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 
 

 تكطٜبًا:ايه١ًٝ بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ 

 

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َكطضات ملس٠ عاّ ايسبًَٛات
 َكطضات ٚضغاي١ املادػتري
 َكطضات ٚضغاي١ ايسنتٛضاٙ

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايػٓٛات

2000 - 2004 - 28 23 

2005 – 2009 3 48 43 

2010 – 2014 - 147 60 

2015 - 2016 - 18 20 

 146 241 3 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ يفٕ ٚأعساز املكٝس

 
     ايٛاؾسٕٚ:

 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ املكٝسٕٚ يف بٝإ إمجايٞ بأعساز ايطالب ايٛاؾسٕٚ

              
 :2015/2016 ايعاّ اؾاَعٞ يفايٛاؾسٕٚ املُٓٛسٕٛ 

 

  
 
 
 
 

 
 

  
  

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

1 261 60 

 زنتــٛضاٙ ريَادػت زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 4 8 - ايُٝٔ

 1 - - األضزٕ

 5 8 - اإلمجايٞ

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ د١ٗ إلٜؿاز

 - 4 - ايُٝٔ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايتُطٜض )زبًّٛ(ْعاّ 

 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايتُطٜض )َادػتري(ْعاّ 

 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
ين متطٜض ايبايػني/ باط -1

 ٚدطاسٞ
متطٜض األطؿاٍ ٚاألطؿاٍ  -2

 املبتػطٜٔ
 متطٜض األ١ََٛ ٚايٓػا٤ ٚايٛالز٠ -3
ايتُطٜض ايٓؿػٞ ٚايكش١  -4

 ايٓؿػ١ٝ
 متطٜض قش١ اجملتُع -5

 إزاض٠ ايتُطٜض -6
 متطٜض اؿاالت اؿطد١ -7
 متطٜض املػٓني -8

زضد١  ع٢ًإٔ ٜهٕٛ ساقاًل  -
 ايبهايٛضٜٛؽ يف ايتُطٜض.

طٜض َس٠ ال َعاٚي١ ١َٓٗ ايتُ -
 تكٌ عٔ غٓتني.

إٔ تهٕٛ تكاضٜط عٔ فٗٛزات  -
ايطايب يف ايعٌُ ال تكٌ عٔ 

 ممتاظ غٓتني َتتايٝتني.

إٔ ٜتؿطؽ يًسضاغ١ بايه١ًٝ َس٠  -
 األقٌ. ع٢ًعاّ 

 

ٜتِ ايكٝس يًسبًّٛ يف ؾٗط  -
غبتُرب ٚتبسأ ايسضاغ١ يف ؾٗط 

 أنتٛبط َٔ نٌ عاّ.

تعكس اَتشاْات ايسبًّٛ َطتني  -
ٍ ؾٗطٟ أنتٛبط يف ايعاّ خال

ٚأبطٌٜ َٚٔ ٜطغب ٜعٝس 
 7االَتشإ يف ايسٚض ايتايٞ ملس٠ 

َطات يف َكطض ايطغٛب ٜٚكطض 
فًؼ ايه١ًٝ احملتٟٛ ايسضاغٞ 

 يًسبًَٛات املدتًؿ١.
 

َس٠ ايسضاغ١ غ١ٓ َٝالز١ٜ ٚال جيٛظ 
يًطايب إٔ ٜبكٞ َكٝس أنجط َٔ ثالخ 

 غٓٛات.
 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس يتدككاتا

متطٜض ايبايػني/ باطين  -1
 ٚدطاسٞ

متطٜض األطؿاٍ ٚاألطؿاٍ  -2
 املبتػطٜٔ

 متطٜض األ١ََٛ ٚايٓػا٤ ٚايٛالز٠ -3
ايتُطٜض ايٓؿػٞ ٚايكش١  -4

 ايٓؿػ١ٝ
 متطٜض قش١ اجملتُع -5

 إزاض٠ ايتُطٜض -6
 متطٜض اؿاالت اؿطد١ -7
 نيمتطٜض املػٓ -8

ٜؿرتط يًكٝس يسضد١ املادػتري  -
 ع٢ًإٔ تهٕٛ ايطايب١ ساق١ً 

زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف 
دٝس ايتُطٜض بتكسٜط عاّ 

دٝس يف َاز٠  األقٌ ٚتكسٜط عًٞ
 ايتدكل.

إٔ تهٕٛ قس أَهت ايػ١ٓ  -
 ايتسضٜب١ٝ.

َعاٚي١ ايعٌُ بكػِ ايتدكل  -
األقٌ نُعٝس٠  ع٢ًَس٠ عاّ 

األقٌ يف  ع٢ًبايه١ًٝ أٚ عاَني 
 مبػتؿؿ٢تدكل قػِ اي

 عاّ.

 األقٌ. ع٢ًايتؿطؽ ملس٠ عاّ  -

زضاغ١ َكطضات زضاغ١ٝ ملس٠ عاّ  -
 ٌؾٗط أبطٜٜٚعكس االَتشإ يف 
 ٚأنتٛبط َٔ نٌ عًِ 

 ثِ تػذٌٝ ايطغاي١  -

ٚتكبٌ ايطغاي١ بعس َه٢ عاّ  -
ال  ٠ايتػذٌٝ. مبسَٔ تاضٜذ 

 0عٔ عاّ  ٌتك

َكطضات  ٜٚؿٌُاؾع٤ االٍٚ  -
 زضاغ١ٝ ملس٠ عاّ 

ْٞ ٜٚؿٌُ َكطضات اؾع٤ ايجا -
اخطٟ  ٚغ١ٓملس٠ اضبع١ غٓٛات 

 0بعس َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ 

 

ال تكٌ عٔ عاَني ٚال تعٜس عٔ مخؼ 
 غٓٛات.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايتُطٜض )زنتٛضاٙ(ْعاّ 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

متطٜض ايبايػني/ باطين  -1
 ٚدطاسٞ

متطٜض األطؿاٍ ٚاألطؿاٍ  -2
 بتػطٜٔامل

 متطٜض األ١ََٛ ٚايٓػا٤ ٚايٛالز٠ -3

ايتُطٜض ايٓؿػٞ ٚايكش١  -4
 ايٓؿػ١ٝ

 متطٜض قش١ اجملتُع -5

 إزاض٠ ايتُطٜض -6

 متطٜض اؿاالت اؿطد١ -7

 متطٜض املػٓني -8

زضد١ املادػتري  ع٢ًاؿكٍٛ  -
يف َاز٠ ايتدكل بتكسٜط دٝس 

 عًٞ األقٌ.

 

عٛخ َبتهط٠ يف َٛنٛع ٜكطٙ  -
س٠ غٓتني َٔ فًؼ ايه١ًٝ مل
 تػذٌٝ املٛنٛع.

 تكسِٜ بطتٛنٍٛ عٔ ايبشح. -

تكسِٜ ْتا٥ر ايبشٛخ يف ضغاي١  -
 تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ.

ادتٝاظ اَتشإ عًِ ايتُطٜض  -
ايعاّ ٚاـام ٚايعًّٛ 

هلا عالق١ بؿطع  اييتاألغاغ١ٝ 
 ايتدكل.

 ع٢ًايتؿطؽ يًسضاغ١ َس٠ عاّ  -
 األقٌ.

ادتٝاظ زٚض٠ يػ١ الًٝع١ٜ  -
 .ELPTٚزٚض٠ 

 
 

ال تكٌ عٔ عاّ ٚال تعٜس عٔ غت 
غٓٛات، ال جيٛظ إٔ تبكٞ ايطايب١ 
َكٝس٠ يسضد١ ايسنتٛضاٙ أنجط َٔ 
أضبع١ غٓٛات زٕٚ إٔ تتكسّ 
الَتشاْٗا ٚجيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ إٔ 
ٜعطٝٗا ١ًَٗ إناؾ١ٝ أقكاٖا غٓتإ 
يف ساي١ قبٍٛ ايعصض، ًٜٚػٞ قٝس 
ايطايب١ بعس َهٞ غت غٓٛات َٔ 

ي١ عسّ يف سا ايتػذٌٝتاضٜذ 
 سكٛهلا ع٢ً ايسضد١.
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 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 
 

  
 

 

  1999ّ أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا باملعٗس عاّ  -أ
   ّ 2001) بسأت ايسضاغات ايعًٝا باملعٗس ألٍٚ َط٠ يف عـاّ -ب
 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا  -ز

 

 زنتٛضاٙ                            َادػتري                         زبًّٛ  
 املادػتري يف ؽككات:

 

 
 

 ؽككات: ايسنتٛضاٙ يف 
 

 عًّٛ األٚضاّ اإلنًٝٓٝه١ٝ يفزضد١ ايسنتٛضاٙ 
 

 
  

   عالز األمل يفاملادػتري 

 زنتٛضاٙ طب األٚضاّ  2 زنتٛضاٙ دطاس١ األٚضاّ  1

 زنتٛضاٙ ايتدسٜط ٚعالز األمل  4 ٚضاّيأل اإلؾعاعٞزنتٛضاٙ ايعالز   3

 زنتٛضاٙ ايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ ٚؼًٝالت األَطاض ايػططا١ْٝ   5

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 ايعًّٛ األغاغ١ٝ يألٚضاّ يفايسنتٛضاٙ 
 

 

 
 

 : 9/5/2007ٚتعسٜالتٗا يف  28/5/2005( بتاضٜذ 1321ضقِ ) ضٟايٛظاايكازض٠ بايكطاض  ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ اؿاي١ٝ

 ايتاي١ٝ:املادػتري ؾ٢ ايتدككات  

 دطاس١ األٚضاّ 2 عالز األمل 1

 طب أٚضاّ األطؿاٍ 4 طب األٚضاّ 3

 ٚٚبا٥ٝات ايػططإ ايطيباإلسكا٤  5
 

 ايتاي١ٝ:ايتدككات  يفايسنتٛضاٙ 
 

 نًٝٓٝه١ٝعًّٛ األٚضاّ اإل يفزضد١ ايسنتٛضاٙ   -أ 

 

 ايعًّٛ األغاغ١ٝ يألٚضاّ يفايسنتٛضاٙ  –ب 

 

 األٚضاّ زنتٛضاٙ بٝٛيٛدٝا   2 زنتٛضاٙ باثٛيٛدٝا األٚضاّ   1

 دطاس١ األٚضاّ يتدسٜط ٚاإلْعاف ٚعالز األمل

 طب أٚضاّ األطؿاٍ طب األٚضاّ

 يألٚضاّ اإلؾعاعٞايعالز 

 ايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ ٚؼًٝالت األَطاض ايػططا١ْٝ

 باثٛيٛدٝا األٚضاّ  
 بٝٛيٛدٝا األٚضاّ 

 دع١ٝ٦ٜ(س١ٜٛٝ طب١ٝ ٚبٝٛيٛدٝا  )نُٝٝا٤ّ بٝٛيٛدٝا األٚضا
 يألٚضاّ ( ايتذطٜيببٝٛيٛدٝا األٚضاّ ) ايؿاضَانٛيٛد٢ ٚايعالز 

 َٓاع١( )ؾريٚغاتبٝٛيٛدٝا األٚضاّ 

ايتطٛض: ثاًْٝا  



 

33 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات  

 

 
 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 

 ايه١ًٝ تكطٜبًا:إْؿا٤ بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص 
 

 
 
 
 

 
 
 

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات املادػتري

 َكطضات ٚضغاي١ نتٛضاٙمجٝع زضدات ايس

 زنتٛضاٙ َادػتري ايعاّ اؾاَعٞ

2004/2005-2008/2009 1 20 

2009/2010-2013/2014 20 35 

2014/2015-2015/2016 5 17 

 72 26 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 
 
 

 

 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ يفٕ ٚأعساز املكٝس
 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

- 43 52 

 

     ايٛاؾسٕٚ:
 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ يفاملكٝسٕٚ  بٝإ إمجايٞ بأعساز ايطالب ايٛاؾسٕٚ

 

 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 3 - - ايُٝٔ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 َكط يألٚضاّ )َادػتري( بٓعاّ ايٓكاط املعتُس٠ ايسضاغ١ مبعٗس دٓٛبْعاّ 

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 عالز األمل -1
 دطاس١ األٚضاّ -2

طب األٚضاّ ٚأَطاض  -3
 ايسّ ايػططا١ْٝ

طب أٚضاّ األطؿاٍ  -4
ٚأَطاض ايسّ 

 ايػططا١ْٝ

ٚبا٥ٝات َٚهاؾش١  -5
 ايػططإ

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل  -1
زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ  ع٢ً

 ايطب ٚاؾطاس١ َٔ يف
داَعات ز.ّ.ع  إسس٣

أٚ عًٞ زضد١ َعازي١ هلا 
َٔ داَعات أخطٟ 
َعرتف بٗا َٔ اجملًؼ 

 يًذاَعات. األع٢ً

إٔ ٜهٕٛ قس أَهٞ  -2
ايػ١ٓ ايتسضٜب١ٝ أٚ َا 

 ٜعازهلا.

 

ٜتِ ايكٝس َطتني نٌ عاّ )أبطٌٜ  -1
ٚأنتٛبط( َٚس٠ ايسضاغ١ ايٓعط١ٜ عاّ 
 زضاغٞ ٚاسس ٜبسأ يف ؾٗط أنتٛبط َٔ

نٌ عاّ ٜٚتِ تػذٌٝ ايطغاي١ بعس 
ادتٝاظ اؾع٤ األٍٚ ٚتٓاقـ عٓس 

األقٌ َٔ  ع٢ًاالْتٗا٤ َٓٗا بعس غ١ٓ 
 ع٢ًتاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ املعٗس 

 تػذًٝٗا.

سهٛض املكطضات ايسضاغ١ٝ ٚايتسضٜبات  -2
 اإلنًٝٓٝه١ٝ ٚايع١ًُٝ بكؿ١ َطن١ٝ.

إعساز عح يف َٛنٛع ٜكطٙ فًؼ  -3
ػِ ٜٓتٗٞ املعٗس بعس َٛاؾك١ فًؼ ايك

بإعساز ضغاي١ تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ 
ٚاعتُازٖا َٔ فًؼ املعٗس 

 ٚاؾاَع١.

األٍٚ  اؾع٥ٝنيادتٝاظ اختباضات  -4
 ٚايجاْٞ ٚاملكطضات ايعا١َ يألٚضاّ.

 6َس٠ ايسضاغ١ ثالخ غٓٛات عس أقكٞ 
( ْكط١ 180-140غٓٛات خيكل هلا )

 َعتُس٠ ٚتكػِ إيٞ:
( 60-45دع٤ أٍٚ: خيكل ي٘ ) -1

يألقػاّ  س٠َعتُْكط١ 
( ْكط١ 35-55اإلنًٝٓٝه١ٝ ٚ )

يألقػاّ األغاغ١ٝ، َٚست٘ غ١ٓ 
ٚتؿٌُ ايتسضٜب األغاغٞ 
ايعًُٞ أٚ اإلنًٝٓٝهٞ ملس٠ عاّ 
ٜػتطٝع بعسٙ ايطايب يف 
ايتسضٜب ايتدككٞ باإلناؾ١ 

َكطضات زضاغ١ٝ يف ايعًّٛ  إىل
األغاغ١ٝ ايعا١َ ٚاـاق١ 

 ٚاألْؿط١ ايسضاغ١ٝ ٚايع١ًُٝ.
( 95-74كل ي٘ )دع٤ ثإ: خي -2

ْكط١ َعتُس٠ يألقػاّ 
( ْكط١ 80-64اإلنًٝٓٝه١ٝ ٚ )

يألقػاّ األنازمي١ٝ َٚست٘ 
غٓتإ ؽكل يًتسضٜب ايعًُٞ 
أٚ اإلنًٝٓٝهٞ املتدكل 
َٚكطضات زضاغ١ٝ يف َاز٠ 

 إىلايتدكل باإلناؾ١ 
 األْؿط١ ايسضاغ١ٝ ٚايع١ًُٝ.

َكطضات عا١َ يف عًّٛ األٚضاّ  -3
( ْكاط 1-5خيكل هلا )

 س٠.َعتُ

( ْكط١ َعتُس٠ 20ضغاي١ خيكل هلا )
 ٜٚتِ إعسازٖا خالٍ اؾع٤ ايجاْٞ.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ مبعٗس دٓٛب َكط يألٚضاّ )زنتٛضاٙ( بٓعاّ ايٓكاط املعتُس٠ْعاّ 

 

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
ايتدسٜط ٚاإلْعاف  -1

 ٚعالز األمل

 دطاس١ األٚضاّ -2

طب األٚضاّ ٚأَطاض  -3
 يسّ ايػططا١ْٝا

طب أٚضاّ األطؿاٍ  -4
 ٚأَطاض ايسّ ايػططا١ْٝ

ايعالز اإلؾعاعٞ  -5
 يألٚضاّ

ايباثٛيٛدٝا  -6
اإلنًٝٓٝه١ٝ 

ٚؼًٝالت األَطاض 
 ايػططا١ْٝ

 باثٛيٛدٝا األٚضاّ -7

 بٝٛيٛدٝا األٚضاّ -8

ٚبا٥ٝات َٚهاؾش١  -9
 ايػططإ

األؾع١ ايتؿدٝك١ٝ  -10
 ٚايتكٜٛط ايطيب يألٚضاّ

زضد١  ع٢ًايطايب ساقاًل  إٔ ٜهٕٛ -1
 إسس٣املادػتري يف َاز٠ ايتدكل َٔ 

زضد١ َعازي١ هلا  ع٢ًداَعات ز.ّ.ع أٚ 
َٔ داَعات أخطٟ َعرتف بٗا َٔ اجملًؼ 

 يًذاَعات. األع٢ً

أال ٜهٕٛ قس َهٞ ؾرت٠ أنجط َٔ عؿط  -2
زضد١  ع٢ًغٓٛات َٔ تاضٜذ سكٛي٘ 

 املادػتري.

ٜؿرتط يكٝس ايطايب يسضد١ ايسنتٛضاٙ يف  -3
ايعًّٛ األغاغ١ٝ يف باثٛيٛدٝا األٚضاّ 

َادػتري يف ايعًّٛ ايطب١ٝ  ع٢ًاؿكٍٛ 
 إسس٣األغاغ١ٝ ؾطع ايباثٛيٛدٝا َٔ 

اؾاَعات املكط١ٜ أٚ َٔ َعٗس عًُٞ 
 َعرتف ب٘ َٔ اؾاَع١.

ٜؿرتط يكٝس ايطايب يف زضد١ ايسنتٛضاٙ  -4
يف ايعًّٛ األغاغ١ٝ يبٝٛيٛدٝا األٚضاّ 

ٚبٝٛيٛدٝا ؽكل نُٝٝا٤ س١ٜٛٝ طب١ٝ 
دع١ٝ٦ٜ إٔ ٜهٕٛ ايطايب َٔ خطجيٞ 

ايهًٝات اآلت١ٝ )ن١ًٝ ايطب  إسس٣
ن١ًٝ ايكٝسي١( َٔ أقػاّ  –ايبؿطٟ 

ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ ٚايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ/ 
نُٝٝا٤ بٝٛيٛد١ٝ ٜٚهٕٛ ايطايب ساقاًل 

زضد١ املادػتري يف ايهُٝٝا٤  ع٢ً
اؿ١ٜٛٝ أٚ ايهُٝٝا٤ ايبٝٛيٛد١ٝ أٚ 

 ا٤ طب١ٝ.ايبٝٛيٛدٝا نُٝٝ

ٜؿرتط يكٝس ايطايب يف زضد١ زنتٛضاٙ  -5
بٝٛيٛدٝا األٚضاّ ؽكل ؾاضَانٛيٛدٞ 
ٚايعالز ايتذطٜيب إٔ ٜهٕٛ َٔ خطجيٞ 

 ع٢ًن١ًٝ ايطب ايبؿطٟ ٜٚهٕٛ ساقاًل 
 املادػتري يف ؽكل ايؿاضَانٛيٛدٞ.

ٜؿرتط يكٝس ايطايب يف زضد١ زنتٛضاٙ  -6
بٝٛيٛدٝا األٚضاّ ؽكل ؾريٚغات 

َٔ خطجيٞ ن١ًٝ ايطب  َٚٓاع١ إٔ ٜهٕٛ
ايبؿطٟ ٜٚهٕٛ ساقاًل عًٞ زضد١ 

 املادػتري يف ؽكل َٝهطٚبٝٛيٛدٞ.

ٜتِ ايكٝس َطتني نٌ عاّ )أنتٛبط  -1
ٚأبطٌٜ( ٚتبسأ ايسضاغ١ عٓس بسا١ٜ 
قبٍٛ ايكٝس ٚتٓتٗٞ باَتشإ ؾاٌَ 

األقٌ ٜٚتِ تػذٌٝ  ع٢ًبعس غٓتني 
ايطغاي١ بعس ايٓذاح يف اؾع٤ األٍٚ 

س َطٚض أضبع١ ٚال تٓاقـ إال بع
األقٌ َٔ تاضٜذ  ع٢ًٔ ؾٗطًا ٜٚعؿط

َؿطٚع  ع٢ًَٛاؾك١ فًؼ املعٗس 
ايطغاي١ ٚال جيٛظ يًطايب ايبس٤ يف 
ايربْاَر ايتسضٜيب املتكسّ قبٌ قبٍٛ 

 ايتػذٌٝ.

إْٗا٤ ايتسضٜب اإلنًٝٓٝهٞ أٚ ايعًُٞ  -2
املتكسّ ٚاغتهُاٍ ايٓكاط املعتُس٠ 

 اـاق١ باألْؿط١ ايسضاغ١ٝ.

ذاح االختباضات إٔ جيتاظ بٓ -3
ايتشطٜط١ٜ ٚاإلنًٝٓٝه١ٝ ٚايؿؿ١ٝٗ 
املكطض٠، ٜٚتكسّ ايطايب يالَتشإ 
ايتشطٜطٟ يف املكطضات ايتدكك١ٝ 

األقٌ َٔ تاضٜذ  ع٢ًبعس َطٚض غٓتني 
ايكٝس ٚإْٗا٤ ايتسضٜب اإلنًٝٓٝهٞ أٚ 
ايعًُٞ املتكسّ ٚاغتهُاٍ ايٓكاط 
املعتُس٠ اـاق١ باألْؿط١ 

يًتكسّ  ايسضاغ١ٝ، ٜٚػُح يًطايب
يالَتشاْات ايع١ًُٝ ٚاإلنًٝٓٝه١ٝ 
ٚايؿؿ١ٜٛ بعس ادتٝاظ االَتشإ 

 ايتشطٜطٟ.

إٔ ٜكّٛ ببشح َبتهط يف َٛنٛع تكطٙ  -4
اؾاَع١ بعس َٛاؾك١ فًؼ املعٗس 

َٛاؾك١ فًؼ ايكػِ ملس٠  ع٢ًبٓا٤ 
األقٌ ٚإٔ  ع٢ًأضبع١ ٚعؿطٜٔ ؾٗطًا 

ٜكسّ بٓتا٥ر عٛث٘ ضغاي١ تكبًٗا 
ٓاقؿ١ ؾٝٗا ٚإٔ ؾ١ٓ اؿهِ بعس امل

ٜكسّ ايطايب َا ٜؿٝس ْؿط عجني 
األقٌ َٔ َٛنٛع ايطغاي١ يف  ع٢ً

فالت ق١ًٝ أٚ عح ٚاسس َٓؿٛض أٚ 
 َكبٍٛ يًٓؿط يف ف١ً زٚي١ٝ.

َس٠ ايسضاغ١ غٓتإ خيكل 
( ْكط١ 240-300هلا )

 َعتُس٠ ٚتكػِ إيٞ:
( ْكط١ 140-180) -1

َعتُس٠ يسضد١ 
املادػتري اييت غبل 

 اؿكٍٛ عًٝٗا.

( ْكط١ 60-80) -2
َعتُس٠ تؿٌُ َكطضات 

أٚ  َكطضايتدكل  َاز٠
َكطضات عا١َ ؽسّ 
ايتدكل ٚتؿٌُ 
نصيو ايتسضٜب املتكسّ 
ٚاألْؿط١ ايسضاغ١ٝ 

 ٚايع١ًُٝ املدتًؿ١.

( ْكط١ َعتُس٠ 40) -3
تهاعـ )يًطغاي١ 

ايٓكاط املعتُس٠ 
يًطغاي١ بايٓػب١ 
يألقػاّ األنازمي١ٝ( 
َع االيتعاّ باؿس 

ايهًٞ  ٢ٚاألعً األز٢ْ
 يًٓكاط املعتُس٠.

ال جيٛظ إٔ ٜبكٞ ايطايب 
َكٝسًا يسضد١ ايسنتٛضاٙ 

غٓٛات عس 8ألنجط َٔ 
 أقكٞ.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 
 

 طايب ٚطايب١. 52بعسز  2009 /2010ّ بسأت ايسضاغ١ مبطس١ً ايبهايـٛضٜٛؽ بايهًٝــــ١ عــــــاّ  -أ 

   2015 ّ عاّ  يعًٝا بايه١ًٝأٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ا -ب

    2015 ّ بسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف عـاّ   -ز

 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا  -ز 
 

 زنتٛضاٙ                                                  َادػتري 

  ؽككات:املادػتري يف 

  ؽككات:ايسنتٛضاٙ يف 
  

 قش١ اؿٝٛإ 2 ايطقاب١ ايكش١ٝ ع٢ً األغص١ٜ 1
 ايؿاضَانٛيٛدٝا 4 ايطؿًٝٝات 3
 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ايطب١ٝ ٚاملٓاع١ 6 ايؿػٝٛيٛدٝا 5
 طب اؿٝٛإ 8 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ 7

 ايطب ايؿطعٞ 2 ايتػص١ٜ ٚايتػص١ٜ اإلنًٝٓٝه١ٝ 1
 ٛإطب اؿٝ 4 قش١ اؿٝٛإ 3

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 
 

( بتاضٜذ 922ضقِ )املطبك١ سايًٝا ٖٞ ال٥ش١ ن١ًٝ ايطب ايبٝططٟ بأغٝٛط ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١  ( أ
 :2011، 1993، 1992، 1990ٚتعسٜالتٗا يف عاّ  15/9/1987

 ايسبًـــّٛ:

 ايػ١ٓ ايتدكل ّ ايػ١ٓ ايتدكل ّ

 1992 نُٝٝا٤ ؼًٌٝ األغص١ٜ 2 1992 ايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ 1
  1993 َٝهطٚبٝٛيٛدٝا اؿٝٛإ 3

 

 املادػتري ٚايسنتٛضاٙ: 

 ايتدكل ايكػـــــــِ ّ

1 
 طب اؿٝٛإ

 

 ايتؿدٝل املعًُٞ ٚاإلنًٝٓٝهٞ -
 أَطاض َعس١ٜ  -
 أَطاض باطٓ٘  -
 أَطاض أمساى  -

 قشــ١ اؿٝــٛإ 2

 قش١ اؿٝٛإ  -
 قشـ١ اؿٝٛإ ٚايسٚادٔ -
 ًٛنٝات اؿٝٛإ ٚضعاٜت٘غ  -
 أَطاض َؿرتن١  -

 املطاقب١ ايكش١ٝ ع٢ً األغص١ٜ 3
 

 ايطقاب١ ايكش١ٝ ع٢ً األيبإ َٚٓتذاتٗا -
ايطقاب١ ايكش١ٝ ع٢ً ايًشّٛ ٚاألمساى َٚٓتذاتٗا  -

 ٚاملدًؿات اؿٝٛا١ْٝ

 دطاس١ اؿٝٛإ 4
 

 دطاس١ اؿٝٛإ -
 دطاس١ اجملرتات -

 ايتٛيٝس ٚايتٓاغًٝات ٚايتًكٝح االقطٓاع - االقطٓاعٞكٝح ايتٛيٝس ٚايتٓاغًٝات ٚايتً 5
 أَطاض ايسٚادــٔ  - أَطاض ايسٚادــٔ 6

 تػص١ٜ اؿٝٛإ ٚايتػص١ٜ اإلنًٝٓٝه١ٝ - تػص١ٜ اؿٝٛإ ٚايتػص١ٜ اإلنًٝٓٝه١ٝ 7
 ايتػص١ٜ   غ٤ٛ     ٚأَطاض     ٚايسٚادٔ     اؿٝٛإ  تػص١ٜ   -

 طٜـح اؿٝٛإتؿ - ايتؿطٜح ٚاهلػتٛيٛدٝا 8
 ٖػتٛيٛدٝــا اؿٝٛإ -

ايتطٛض: ثاًْٝا  
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايباثٛيٛدٝا ٚايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ  - ايباثٛيٛدٝا ٚايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ 9
 باثٛيٛدٝا اؿٝٛإ  -

 ايطب ايؿطعٞ ٚايػُّٛ ايبٝطط١ٜ - ايطب ايؿطعٞ ٚايػُّٛ ايبٝطط١ٜ 10

 طب:ايتابع املادػتري ٚايسنتٛضاٙ ؽككات األقػاّ املؿرتن١ َع 

 
 ١:ايعًُْٝعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 

 

 
 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 

 
 :2017/ 2016يف ايعاّ اؾاَعٞ ٕ ٚأعساز طالب ايسضاغات ايعًٝا املكٝس

 

  

 ايتدكل ايكػـــــــِ ّ

 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١ - املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ايطب١ٝ ٚاملٓاع١ 1

 ايطؿًٝٝات - ايطؿًٝٝات 2

 ايؿػٝٛيٛدٝا - ايؿػٝٛيٛدٝا 3

 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ - ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ 4

 ايؿاضَانٛيٛدٝا - ايؿاضَانٛيٛدٝا 5

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات املادػتري

 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات ايسنتٛضاٙ

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

- 9 1 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 يبٝططٟ )زبًّٛ(ْعاّ ايسضاغ١ به١ًٝ ايطب ا

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
 زبًّٛ ايتٛيٝس ٚايتٓاغًٝات -1

 زبًّٛ قش١ اؿٝٛإ -2

 زبًّٛ اؾطاس١ ايعا١َ -3

 زبًّٛ َطاقب١ األغص١ٜ -4

 زبًّٛ طب اؿٝٛإ ايعاّ -5

 زبًّٛ ايطعا١ٜ ايتٓاغ١ًٝ يًشٝٛإ ٚأَطاض ايعذٍٛ -6

 ١ يإلْتاز املهجـ يًسٚادٔزبًّٛ املؿانٌ ايكشٝ -7

 زبًّٛ ايتؿدٝل املعًُٞ ٚاإلنًٝٓٝهٞ -8

 زبًّٛ األَطاض املعس١ٜ -9

 زبًّٛ ايباثٛيٛدٝا -10

 زبًّٛ أَطاض األمساى -11

 زبًّٛ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٚتطب١ٝ اؿٝٛإ -12

 زبًّٛ ايتًكٝح ايكٓاعٞ ْٚكٌ ٚسؿغ األد١ٓ -13

 ايٛالز٠ زبًّٛ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ يًشٝٛاْات سسٜج١ -14

 زبًّٛ دطاس١ اجملرتات -15

 زبًّٛ دطاس١ اـٍٝٛ -16

 زبًّٛ دطاس١ اؿٝٛاْات ايكػري٠ -17

 زبًّٛ األؾع١ ايتؿدٝك١ٝ -18

 زبًّٛ ايطب ايؿطعٞ -19

 زبًّٛ ايػُّٛ ايبٝطط١ٜ -20

 زبًّٛ انططابات ايتُجٌٝ ايػصا٥ٞ ٚايػسز ايكُا٤ -21

 زبًّٛ أَطاض سٝٛاْات املعضع١ -22

 طب اـٍٝٛ زبًّٛ -23

 زبًّٛ أَطاض األضاْب -24

 زبًّٛ األز١ٜٚ ٚاملػتشهطات ايطب١ٝ -25

 زبًّٛ طب اؿٝٛاْات سسٜج١ ايٛالز٠ -26

 زبًّٛ طب املٓاطل اؿاض٠ -27

 زبًّٛ أَطاض ايطٝٛض -28

 زبًّٛ تًٛخ ايب١٦ٝ -29

 زبًّٛ أَطاض َؿرتن١  -30

 زبًّٛ سٝٛاْات ايتذاضب -31

 ٝٛض ايرب١ٜزبًّٛ اؿٝٛاْات ٚايط -32

 اؿٝٛإ َٝهطٚبٝٛيٛدٞزبًّٛ  -33

 زبًّٛ اإلضؾاز ايبٝططٟ -34

 زبًّٛ املدًؿات اؿٝٛا١ْٝ -35

 األمساى اباثٛيٛدٝزبًّٛ  -36

 زبًّٛ ضعا١ٜ سٝٛاْات سسٜج١ ايٛالز٠ -37

 زبًّٛ ايباثٛيٛدٝا اإلنًٝٓٝه١ٝ -38

 زبًّٛ ايطؿًٝٝات ٚاؿؿطات ايطب١ٝ  -39

 األغص١ٜ زبًّٛ نُٝٝا٤ ؼًٌٝ -40

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل  -6
ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ 
يف ايعًّٛ ايطب١ٝ 
ايبٝطط١ٜ َٔ إسس٣ 
اؾاَعات املكط١ٜ أٚ ع٢ً 
زضد١ َعازي١ هلا َٔ 
َعٗس عًُٞ أخط َعرتف 
ب٘ َٔ اجملًؼ األع٢ً 

 يًذاَعات.

إٔ ٜهٕٛ ايطايب َتؿطغًا  -7
يًسضاغ١ َٔ اؾ١ٗ اييت 
ٜعٌُ بٗا طبكًا ؾساٍٚ 

طّ َٔ أزا٤ ايسضاغ١ ٚحي
االَتشإ إشا مل ٜػتٛف 

 ْػب١ اؿهٛض املكطض٠.

ال جيٛظ إٔ ٜبكٞ ايطايب  -8
َكٝس يًسبًّٛ أنجط َٔ 

 عاَني.

تكسّ طًبات ايكٝس يف  -9
ؾٗط غبتُرب َٔ نٌ عاّ 
ٚتبسأ ايسضاغ١ يف ؾٗط 

 أنتٛبط.

بايٓػب١ يسبًّٛ  -10
ايطؿًٝٝات ٚاؿؿطات 
ايطب١ٝ ايبٝطط١ٜ ٜؿرتط 
يكٝس ايطايب إٔ ٜهٕٛ 

 ع٢ً تكسٜط عاّ ساقاًل
َكبٍٛ َٚاز٠ ايتدكل 

 دٝس.

حيسز فًؼ ايه١ًٝ يف  -3
ْٗا١ٜ نٌ عاّ زضاغٞ 
ايسبًَٛات اييت تبسأ 
ايسضاغ١ بٗا يف ايعاّ 

 ايسضاغٞ ايتايٞ.

ٜؤزٟ ايطايب بٓذاح  -4
االَتشاْات ايتشطٜط١ٜ 
ٚايؿؿ١ٜٛ ايع١ًُٝ يف 
املكطضات ايسضاغ١ٝ املهًـ 

 بٗا.
 

 َس٠ ايسضاغ١ عاّ زضاغٞ.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 اّ ايسضاغ١ به١ًٝ ايطب ايبٝططٟ )َادػتري(ْع

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 ايتؿطٜح ٚاهلػتٛيٛدٝا -1

 ايباثٛيٛدٝا -2

 دطاس١ اؿٝٛإ -3

 ايتٛيٝس -4

 قش١ اؿٝٛإ -5

 األغص١ٜ ع٢ًايطقاب١ ايكش١ٝ  -6

 طب اؿٝٛإ -7

 أَطاض ايسٚادٔ -8

 أَطاض األمساى ٚضعاٜتٗا -9

 ٞٚاإلنًٝٓٝهايتؿدٝل املعًُٞ  -10

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً  -5
زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف ايعًّٛ 
ايطب١ٝ ايبٝطط١ٜ َٔ إسس٣ 
اؾاَعات املكط١ٜ أٚ ع٢ً 
زضد١ ع١ًُٝ َعازي١ هلا َٔ 
َعٗس عًُٞ أخط َعرتف ب٘ 
ٚشيو بتكسٜط دٝس عًٞ األقٌ 
ٚتكسٜط دٝس دسًا ع٢ً األقٌ 

ؾٝٗا  يف املاز٠ املطاز ايتػذٌٝ
أٚ إٔ ٜهٕٛ ساقاًل ع٢ً زبًّٛ 
ايسضاغات عًٝا يف أسس ؾطٚع 
ايتدكل بتكسٜط عاّ دٝس 
ٚتكسٜط دٝس دسًا يف َاز٠ 

 ايتدكل ع٢ً األقٌ.

إٔ ٜٓتعِ يف ايسضاغ١ سػب  -6
اؾساٍٚ ايسضاغ١ٝ اييت 

 تعسٖا ايه١ًٝ.

تكسّ طًبات ايكٝس يف ؾٗط  -7
غبتُرب َٚاضؽ َٔ نٌ عاّ 
ٜٚهٕٛ ايكٝس َٔ تاضٜذ 

ك١ فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً َٛاؾ
ايتػذٌٝ ع٢ً إٔ تبسأ 
ايسضاغ١ يف أنتٛبط َٔ نٌ 

 عاّ.

ٜتكسّ ايطايب بطًب ايكٝس  -8
باغِ عُٝس ايه١ًٝ ايصٟ 
حيًٝ٘ إىل فًؼ ايكػِ 
املدتل َع اغتُاضات 
ايتػذٌٝ يتشسٜس َٛنٛع 
ايبشح ٚبطْاَر ايسضاغ١ ثِ 
ٜعطض األَط ع٢ً ؾ١ٓ 
ايسضاغات ايعًٝا ٚفًؼ 

 .ايه١ًٝ إلقطاضٙ

إٔ ٜتابع ملس٠ غ١ٓ نا١ًَ  -6
ايسضاغ١ ايتُٗٝس١ٜ ع٢ً إٔ 

 4-3 –تؿٌُ )َاز٠ ايتدكل 
 –َكطضات َٔ املكطضات املػاعس٠ 

 َكطض اإلسكا٤ اؿٟٝٛ(.

إٔ ٜؤزٟ ايطايب بٓذاح  -7
االَتشإ ايتشطٜطٟ ٚايؿؿٟٛ 
ٚايعًُٞ املكطضات )َكطض 
اإلسكا٤ اؿٟٝٛ ؼطٜطٟ 

 ؾكط(.

إدطا٤ عح عًُٞ يف املٛنٛع  -8
مت تػذًٝ٘ ملس٠ غ١ٓ ايصٟ 

 َٝالز١ٜ نا١ًَ ع٢ً األقٌ.

ٜكسّ سًك١ زضاغ١ٝ سٍٛ أعاخ  -9
ضغايت٘ ٜكطض قبٛهلا فًؼ 

 ايكػِ املدتل.

ٜكسّ بٓتا٥ر ايبشٛخ ضغاي١  -10
تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ عًٞ إٔ 
تتِ َٓاقؿ١ ايطايب يف ضغايت٘ 

 عًًٓٝا.
 

َس٠ ايسضاغ١ غٓتإ َٝالزٜتإ ع٢ً 
يه١ًٝ األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ ا

ع٢ً ايتػذٌٝ َٓٗا غ١ٓ يًسضاغ١ 
ايتُٗٝس١ٜ ٚغ١ٓ إلدطا٤ ايبشح 
ٚإعساز ايطغاي١ ٚال جيٛظ إٔ ٜبكٞ 
ايطايب َكٝسًا أنجط َٔ أضبع١ غٓٛات 
إال إشا ضأٟ فًؼ ايه١ًٝ اإلبكا٤ ع٢ً 

 ايتػذٌٝ بٓا٤ ع٢ً تكطٜط املؿطف.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ْعاّ ايسضاغ١ به١ًٝ ايطب ايبٝططٟ )زنتٛضاٙ(

 

 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ايكٝسؾطٚط  ايتدككات

 ايتؿطٜح ٚاهلػتٛيٛدٝا -1

 ايباثٛيٛدٝا -2

 دطاس١ اؿٝٛإ -3

 ايتٛيٝس -4

 قش١ اؿٝٛإ -5

 األغص١ٜ ع٢ًايطقاب١ ايكش١ٝ  -6

 طب اؿٝٛإ -7

 أَطاض ايسٚادٔ -8

 أَطاض األمساى ٚضعاٜتٗا -9

 ٞٚاإلنًٝٓٝهايتؿدٝل املعًُٞ  -10

٢ً إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع -5
زضد١ املادػتري يف ايعًّٛ 
ايطب١ٝ ايبٝطط١ٜ يف َاز٠ 
ايتدكل اييت ٜطغب ايكٝس 
ؾٝٗا َٔ إسس٣ اؾاَعات 
املكط١ٜ أٚ ع٢ً زضد١ َعازي١ 
هلا َٔ َعٗس عًُٞ أخط َعرتف 

 ب٘.

تكسّ طًبات ايكٝس يف خالٍ  -6
ؾٗطٟ َاضؽ غبتُرب َٔ نٌ 
عاّ ٜٚهٕٛ ايكٝس َٔ تاضٜذ 
َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً 

 ٌٝ.ايتػذ

إٔ ٜٓتعِ يف ايسضاغ١ سػب  -7
اؾساٍٚ ايسضاغ١ٝ اييت تعسٖا 

 ايه١ًٝ.

ٜتكسّ ايطايب بطًب ايكٝس  -8
باغِ عُٝس ايه١ًٝ ايصٟ 
حيًٝ٘ إىل فًؼ ايكػِ 
املدتل َع اغتُاضات 
ايتػذٌٝ يتشسٜس َٛنٛع 
ايبشح ٚبطْاَر ايسضاغ١ ثِ 
ٜعطض األَط عًٞ ؾ١ٓ 
ايسضاغات ايعًٝا ٚفًؼ 

 ايه١ًٝ إلقطاضٙ.

ٜتابع ملس٠ غ١ٓ َٝالز١ٜ  إٔ -6
نا١ًَ ايسضاغ١ ايتُٗٝس١ٜ ع٢ً 

َكطضات َٔ  4-3إٔ تؿٌُ )
املكطضات املًِ ٜػبل إٔ زضغٗا 
ايطايب باملادػتري( ٚال حيل 
يًطايب ايتكسّ ألٍٚ اَتشإ 
إال بعس َهٞ غ١ٓ َٝالز١ٜ 

 نا١ًَ َٔ تػذًٝ٘.

إٔ ٜؤزٟ ايطايب بٓذاح  -7
االَتشإ ايتشطٜطٟ ٚايؿؿٟٛ 

 كطضات ايسضاغ١ٝ.ٚايعًُٞ امل

إٔ ٜكّٛ ايطايب ببشٛخ  -8
َبتهط٠ يف املٛنٛع ايصٟ مت 
تػذًٝ٘ ؾٝ٘ ملس٠ ثالث١ غٓٛات 
ع٢ً األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ 

 فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً تػذًٝ٘.

ٜكسّ سًك١ زضاغ١ٝ سٍٛ  -9
أعاخ ضغايت٘ ٜكطض قبٛهلا 

 فًؼ ايكػِ املدتل.

ٜكسّ بٓتا٥ر ايبشٛخ ضغاي١  -10
تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ عًٞ إٔ 
تتِ َٓاقؿ١ ايطايب يف 

 ضغايت٘ عًًٓٝا.

َس٠ ايسضاغ١ ثالخ غٓٛات ع٢ً األقٌ 
َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً 
ايتػذٌٝ ٚال جيٛظ إٔ ٜبكٞ ايطايب 
َكٝسًا أنجط َٔ مخؼ غٓٛات إال إشا 
ضأٟ فًؼ ايه١ًٝ اإلبكا٤ ع٢ً 

 ايتػذٌٝ بٓا٤ ع٢ً تكطٜط املؿطف.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 ن١ًٝ ايعًّٛ  .1

 سغ١ن١ًٝ اهلٓ  .2

 ن١ًٝ ايعضاع١  .3

 ن١ًٝ اؿاغبات ٚاملعًَٛات  .4

 َعٗس زضاغات ٚعٛخ تهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط  .5

 اؾسٜس بايٛازٟن١ًٝ ايعًّٛ   .6

 اؾسٜس بايٛازٟن١ًٝ ايعضاع١   .7
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

   1957 ّ بسأت ايسضاغ١ ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايه١ًٝ عاّ  .أ 
    1957 ّ  عاّ أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ .ب 
   1958 ّ بسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف عاّ  .ز 
 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا  .ز 

 

 زنتٛضاٙ ايعًّٛ         زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١            َادػتري          زبًّٛ 
 ؽككات:بًَٛات يف ايس

 

 
 

 ايػ١ٓ ايسبًّٛ يف ؽككات ّ ايػ١ٓ ايسبًّٛ يف ؽككات ّ

 1994 اإلسكا٤ ٚعًّٛ اؿاغب 2 1994 ايطٜانٝات ٚاإلسكا٤ 1

 1994 ايطٜانٝات ٚعٛخ ايعًُٝات 4 1994 ايطٜانٝات ٚعًّٛ اؿاغب 3

 1994 ايؿٝعٜا٤ اإلؾعاع١ٝ 6 1994 ؾٝعٜا٤ اؾٛاَس 5

 1994 ؾٝعٜا٤ ايبالظَا 8 1994 ١ايؿٝعٜا٤ ايٜٓٛٚ 7

 1994 ؾٝعٜا٤ ايطاق١ املتذسز٠ 10 1994 ؾٝعٜا٤ ايؿًعات ٚايػبا٥و 9

 1994 ايؿٝعٜا٤ ايتطبٝك١ٝ 12 1994 ايؿٝعٜا٤ اؿ١ٜٛٝ 11

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

  
 ؽككات:املادػتري يف 

 

 ايؿٝعٜا٤ 2 ايطٜانٝات 1

 ايٓبات 4 ايهُٝٝا٤ 3

 اؾٝٛيٛدٝا 6 عًِ اؿٝٛإ 5
 

  ؽككات:زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف 

 

 ؿٝعٜا٤اي 2 ايطٜانٝات 1

 ايٓبات 4 ايهُٝٝا٤ 3

 اؾٝٛيٛدٝا 6 عًِ اؿٝٛإ 5
 

  ؽككات:زنتٛضاٙ ايعًّٛ يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايػ١ٓ ايسبًّٛ يف ؽككات ّ ايػ١ٓ ايسبًّٛ يف ؽككات ّ

 1994 ايهُٝٝا٤ ايتطبٝك١ٝ 14 1994 ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ 13

 1994 دٝٛيٛدٝا املٝاٙ 16 1994 اؾٝٛيٛدٝا ايتطبٝك١ٝ 15

 1994 تك١ٝٓ بٝٛيٛد١ٝ 18 1994 اؾٝٛؾٝعٜا٤ 17

 1994 اؿؿطات ايتطبٝك١ٝ 20 1994 بٝٛيٛدٝا األمساى ٚاغتعضاع مسهٞ 19

 1994 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ايتطبٝك١ٝ 22 1994 تكٓٝـ ايٓباتات ايعٖط١ٜ ٚايؿًٛضا املكط١ٜ 21

 1994 بٝٛيٛدٝا املٝاٙ ايعصب١ 24 1994 ٛدٝا ايٓبات ايتطبٝكٞؾػٝٛي 23

 1994 ايسبًّٛ ايتهًُٝٞ يًُعًُني 26 1994 عًّٛ ايب١٦ٝ 25

 ايؿٝعٜا٤ 2 ايطٜانٝات 1

 ايٓبات 4 ايهُٝٝا٤ 3

 اؾٝٛيٛدٝا 6 عًِ اؿٝٛإ 5
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 
 

  
 

 :27/9/2016( بتاضٜذ 4833ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ) ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ اؿاي١ٝ
 ايسبًّٛ:

 

 ايعًّٛ:اٙ املادػتري ٚزنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ ٚزنتٛض
 

 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 
 

 ايػ١ٓ ايسبًّٛ يف ؽككات ّ ايػ١ٓ ايسبًّٛ يف ؽككات ّ

 2006 ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايب١ٝ٦ٝ 2 1999 ؾػٝٛيٛدٝا عًِ اؿٝٛإ 1

 ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ األضن١ٝ ايتطبٝك١ٝ  3
 محا١ٜ ايب١٦ٝ( -دٝٛيٛدٝا ٖٓسغ١ٝ  -)َٛاضز َٝاٙ 

2008    

 ايتدكل ايكػِ

 عًّٛ اؿاغب -اإلسكا٤  -ايطٜانٝات  ايطٜانٝات

 ايؿٝعٜا٤
ايؿٝعٜا٤  -االيهرتْٚٝات  -األطٝاف  -ايؿٝعٜا٤ اي١ٜٚٛٓ ايتذطٜب١ٝ  -ؾٝعٜا٤ اؾٛاَس ايتذطٜب١ٝ 

 ايؿٝعٜا٤ اؿ١ٜٛٝ -ايٓعط١ٜ 

 ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ -ايهُٝٝا٤ ايالعه١ٜٛ  ايهُٝٝا٤

 تكٓٝـ ايٓباتات -عًّٛ ايب١٦ٝ  -املٝهطٚبٝٛيٛدٝا  -ٛيٛدٝا ايٓبات ؾػٝ ايٓبات

 عًِ اؿؿطات -عًِ اؿٝٛإ  عًِ اؿٝٛإ

 
 اؾٝٛيٛدٝا

 -اـاَات ٚاملعازٕ االقتكاز١ٜ  -املعازٕ ٚايكدٛض ايٓاض١ٜ ٚاملتشٛي١  -ايكدٛض ايطغٛب١ٝ ٚايرتغٝب 
 -دٝٛيٛدٝا املٝاٙ ٚايبرتٍٚ  -نٝب١ٝ ٚايته١ٜٝٓٛ اؾٝٛيٛدٝا ايرت -اؾٝٛنُٝٝا٤  –اؿؿطٜات ٚايطبكات 

 اؾٝٛؾٝعٜا٤ ايتطبٝك١ٝ

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َكطضات غ١ٜٛٓ يعاّ َٝالزٟ مجٝع ايسبًَٛات
 َكطضات ؾك١ًٝ ملس٠ ؾكًني زضاغٝني زبًّٛ ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايب١ٝ٦ٝ

 َكطضات غ١ٜٛٓ يعاّ َٝالزٟ + ضغاي١ املادػتري مجٝع زضدات
 ضغاي١ ؾكط مجٝع زضدات ايسنتٛضاٙ

ايتطٛض: ثاًْٝا  
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ال٥ش١ ايسضاغات ايعًٝا )ْعاّ ايػاعات املعتُس٠(:
 .2017/ 2016ٚمت تؿعًٝٗا ٚايعٌُ بٗا ابتسا٤ َٔ ايعاّ اؾاَعٞ  27/9/2016( بتاضٜذ 4833ضٟ ضقِ )قسضت بايكطاض ايٛظا

 
 يف ؽككات: ايسبًّٛ 

 زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا امل١ٝٓٗ ْعاّ ايػ١ٓ ايٛاسس٠. - أ

يح َٔ ؾٗط زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا ايتدكك١ٝ ٚتكػِ ايسضاغ١ إىل ؾكًني زضاغٝني ايؿكٌ األٍٚ ٜبسأ َٔ األغبٛع ايجا - ب
 أغبٛع ٜٚعكس االَتشإ يف األغبٛع األٍٚ َٔ ؾٗط ؾرباٜط. 15أنتٛبط ٚملس٠ 

أغبٛع ٜٚعكس االَتشإ يف االغبٛع ايجايح َٔ  15ٜٚبسأ َٔ األغبٛع ايجايح َٔ ؾٗط ؾرباٜط ٚملس٠  ايجاْٞ ايسضاغٞايؿكٌ  
 ؾٗط ْٜٛٝ٘.

 
 ؽككات:املادػتري يف  

 ايؿٝعٜا٤ 2 ايطٜانٝات 1

 ايٓبات 4 ا٤ايهُٝٝ 3

 اؾٝٛيٛدٝا 6 عًِ اؿٝٛإ 5
 

أغبٛع ٜٚعكس االَتشإ يف  15ٚتكػِ ايسضاغ١ إىل ؾكًني زضاغٝني ايؿكٌ األٍٚ ٜبسأ َٔ األغبٛع ايجايح َٔ ؾٗط أنتٛبط ٚملس٠ 
 األغبٛع األٍٚ َٔ ؾٗط ؾرباٜط.

ٛع ٜٚعكس االَتشإ يف االغبٛع ايجايح َٔ ؾٗط أغب 15ٜٚبسأ َٔ األغبٛع ايجايح َٔ ؾٗط ؾرباٜط ٚملس٠  ايجاْٞ ايسضاغٞايؿكٌ 
.ْٜ٘ٝٛ 

  

  - ايسبًّٛ:
   ايتاي١ٝ:ايتدككات  ايتطبٝك١ٝ يفزبًّٛ ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ األضن١ٝ 

 َٛاضز ايرتب١ -أ    
 اؾٝٛيٛدٝا اهلٓسغ١ٝ -ب    
 محا١ٜ ايب١٦ٝ -ز    

  ١ٝ ٚإزاض٠ َٛاضز املٝاٙزبًّٛ ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ األضن١ٝ ايتطبٝك 
 

  - املادػتري:
 َادػتري دٝٛيٛدٝا ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ األضن١ٝ ايتطبٝك١ٝ ٚإزاض٠ َٛاضز املٝاٙ 

 26/2/2006نُٝٝا٤ ايعطٛض بكطاض فًؼ اؾاَع١ ظًػت٘  يفإناؾ١ املادػتري امل١ٝٓٗ 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

  ؽككات:زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف 

 

 ايؿٝعٜا٤ 2 ايطٜانٝات 1

 ايٓبات 4 ايهُٝٝا٤ 3

 اؾٝٛيٛدٝا 6 عًِ اؿٝٛإ 5
 
 

  ؽككات:زنتٛضاٙ ايعًّٛ يف 

 

 ايؿٝعٜا٤ 2 ايطٜانٝات 1

 ايٓبات 4 ايهُٝٝا٤ 3

 اؾٝٛيٛدٝا 6 عًِ اؿٝٛإ 5
 

 ٜٚهٕٛ ايكٝس يسضد١ ايسنتٛضاٙ يف ؾٗطٟ ٜٓاٜط ٚغبتُرب َٔ نٌ عاّ:
 

  اَتشإأغبٛع ٜٚعكس  15ؾٗط ؾرباٜط ٚملس٠  َٔ ايطالب املكٝسٜٔ يف ؾٗط ٜٓاٜط تبسأ زضاغ١ ايؿكٌ األٍٚ يف االغبٛع ايجايح 
 يف األغبٛع ايجايح َٔ ؾٗط ١ْٜٝٛ. ايسضاغٞايؿكٌ 

  ْٞأغبٛع ٜٚعكس االَتشإ يف األغبٛع األٍٚ  15يف األغبٛع ايجايح َٔ ؾٗط أنتٛبط ٚملس٠  تبسأ زضاغ١ ايؿكٌ ايسضاغٞ ايجا
 َٔ ؾٗط ؾرباٜط.

   ٌأغبٛع ٜٚعكس  15َٔ ؾٗط أنتٛبط ٚملس٠  ايجاْٞاألٍٚ يف األغبٛع  ايسضاغٞايطالب املكٝسٕٚ يف ؾٗط غبتُرب ٜبسأ ايؿك
 يف األغبٛع األٍٚ َٔ ؾٗط ؾرباٜط. االَتشإ

   ٌيف األغبٛع ايجايح َٔ ؾٗط ١ْٜٝٛ. االَتشإأغبٛع ٜٚعكس  15األغبٛع األٍٚ َٔ ؾٗط ؾرباٜط ٚملس٠  ايجاْٞ اغٞايسضايؿك 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 
 :تكطٜبًابٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ ايه١ًٝ 

 ايسبًّٛ:

 ايؿتـــط٠
 عسز املُٓٛسني

 إىل غ١ٓ َٔ غ١ٓ

1958 1962 - 
1963 1967 - 
1968 1972 7 
1973 1977 2 
1978 1982 2 
1983 1987 4 
1988 1992 30 
1993 1997 30 
1998 2002 78 
2003 2007 38 
2008 2012 113 
2013 2016 124 

 428 اإلمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 املادػتري: 

 

 ايؿتـــط٠
 عسز املُٓٛسني

 إىل غ١ٓ غ١ٓ َٔ
1958 1962 10 

1963 1967 48 

1968 1972 104 

1973 1977 130 

1978 1982 176 

1983 1987 112 

1988 1992 86 

1993 1997 57 

1998 2002 71 

2003 2007 117 

2008 2012 155 

2013 2016 134 

 1200 اإلمجايـــٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

  ايؿًػؿ١: زنتٛضاٙ

 ايؿتـــط٠
 ُٓٛسنيعسز امل

 إىل غ١ٓ َٔ غ١ٓ
1958 1962 - 

1963 1967 2 

1968 1972 32 

1973 1977 52 

1978 1982 41 

1983 1987 75 

1988 1992 79 

1993 1997 42 

1998 2002 40 

2003 2007 66 

2008 2012 82 

2013 2016 80 

 591 اإلمجايـــٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :2017/ 2016 اؾاَعٞيف ايعاّ بٝإ بأعساز املكٝسٜٔ 
 

 ايٛاؾسٕٚ: 
 :2017/ 2016 اؾاَعٞيف ايعاّ  ايٛاؾسٕٚ املكٝسٕٚ

 

 
 :2016/ 2015 اؾاَعٞيف ايعاّ  ايٛاؾسٕٚ املُٓٛسٕٛ

 

 
  

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

28 212 123 

 زنتٛضاٙ َادػتري د١ٗ اإلٜؿاز
 20 7 ايُٝٔ

 - 1 يٝبٝا

 20 8 اإلمجايٞ

 زنتٛضاٙ َادػتري د١ٗ اإلٜؿاز
 3 - ايُٝٔ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 )ايال٥ش١ ايكسمي١( زبًّٛ به١ًٝ ايعًّٛ ايسضاغ١ْعاّ 
 

 
  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 ايطٜانٝات ٚاإلسكا٤ -1

 اإلسكا٤ ٚعًّٛ اؿاغب -2
  ايطٜانٝات ٚعًّٛ اؿاغب -3

 ايطٜانٝات ٚعٛخ ايعًُٝات  -4

 ؾٝعٜا٤ اؾٛاَس -5

 اإلؾعاع١ٝايؿٝعٜا٤  -6
 اي١ٜٚٛٓايؿٝعٜا٤  -7
 عٜا٤ ايبالظَاؾٝ -8
 ؾٝعٜا٤ ايؿًعات ٚايػبا٥و  -9

 ؾٝعٜا٤ ايطاق١ املتذسز٠  -10
 اؿ١ٜٛٝايؿٝعٜا٤  -11
 ايتطبٝك١ٝايؿٝعٜا٤  -12
 ايتش١ًًٝٝيهُٝٝا٤  -13

 ايتطبٝك١ٝايهُٝٝا٤  -14
   ايتطبٝك١ٝاؾٝٛيٛدٝا   -15

 دٝٛيٛدٝا املٝاٙ  -16
 اؾٝٛؾٝعٜا٤  -17
 تٓكٝ٘ بٝٛيٛد١ٝ                -18
              مسهٞبٝٛيٛدٝا امساى ٚاغتعضاع    -19
   ايتطبٝك١ٝؿؿطات     -20
  املكط١ٜٚايؿًٛضا  ايعٖط١ٜتكٓٝـ ايٓباتات   -21
 ايتطبٝك١ٝاملٝهطٚبٝٛيٛدٝا   -22
   ايتطبٝكٞؾػٝٛيٛدٝا ايٓبات  -23

  ايعصب١بٝٛيٛدٝا املٝاٙ  -24

 يًُعًُني  ايتهًُٝٞزبًّٛ  -25

  ايتطبٝك١ٝ األضن١ٝ ايب١ٝ٦ٝزبًّٛ ايعًّٛ  -26

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١  -
َٔ ؾعب ايعًّٛ  يف ؽايبهايٛضٜٛ

ايتدكل املٓؿطز أٚ ايتدكل 
ملاز٠ ؽكل ايسبًّٛ اٚ  املعزٚز

 َا ٜعازهلا
جيٛظ قبٍٛ اؿاقًني ع٢ً  -

ايعًّٛ  يفزضد١ ايبهايٛضٜٛؽ 
أٚ ايطب  ايكٝسي١ٝأٚ  ايعضاع١ٝ

 زبًَٛات يف ايبٝططٟأٚ ايطب 
اؿٝٛإ أٚ  ايٓبات ٚعًِ قػُٞ

 زبًّٛ ايب١٦ٝ 
 

 يفتعكس االَتشاْات َطتني  -
غبتُرب  ؾٗطٟ ٍخال ايعاّ

 ٚابطٌٜ
ميٓح ايطايب ؾطق٘ ٚاسس٠  -

  يإلعاز٠
ٜهٕٛ االَتشإ ؾُٝا ضغب ؾٝ٘  -

 َٔ َكطضات
 أنجطال ٜػُح يكٝس ايطايب    -

 َٔ عاَني
ٜؿرتط سكٍٛ ايطايب ع٢ً  -

% ع٢ً األقٌ َٔ  60ْػب١ 
 يسضد١ نٌ َكطض  ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ

َس٠ ايسضاغ١ غٓ٘ زضاغ١ٝ ٜتؿطؽ 
ايٓعط١ٜ  يًسضاغ١ايطايب خالهلا 

 ٚايع١ًُٝ ٚايتسضٜب١ٝ  
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 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 )ايال٥ش١ ايكسمي١( َادػتري به١ًٝ ايعًّٛ ايسضاغ١ْعاّ 

 
 زنتٛضاٙ)ايال٥ش١ ايكسمي١(  به١ًٝ ايعًّٛ ايسضاغ١ْعاّ 

 

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 ضٜانٝات  -1
 ؾٝعٜا٤ -2 

 نُٝٝا٤  -3
 دٝٛيٛدٝا -4
 عًِ اؿٝٛإ  -5

 ايٓبات -6
 

 

 ؽايبهايٛضٜٛاؿكٍٛ ع٢ً زضد١  -
كل َٓؿطز أٚ ؽكل ايعًّٛ ؽ يف

اٚ  املكط١َٜٔ اسس٣ اؾاَعات  َعزٚز
بتكسٜط عاّ دٝس نُا ال  اَا ٜعازهل

َاز٠ ايتدكل عٔ  يفٜكٌ تكسٜطٙ 
 دٝس

 

 ٚايع١ًُٝ ايٓعط١ٜكطضات املزضاغ١  -
   داَعٞملس٠ عاّ  ٚيتسضبٝ٘

إ جيتاظ بٓذاح اَتشإ املكطضات  -
 ايسضاغ١ٝ

 يفعح  بأدطا٤إ ٜهًـ ايطايب  -
 ايه١ًٜٝكطٙ فًؼ  َٛنٛع

 يفٜكسّ ايطايب ْتا٥ر عٛث٘  -
 تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ ضغاي١

 يفتعكس االَتشاْات َطٙ ٚاسس٠  -
 ايعاّ  

َكطض ٚاسس  ٜطغب يف ايصٟايطايب  -
 ألزا٤ ايتايٞايعاّ  يفٜتكسّ  أنجطأٚ 

 أيػٞتهطض ضغٛب٘  ٚإشاَا ضغب ؾٝ٘ 
 يف قٝسٙقٝسٙ يًسضد١ ٚجيٛظ اعاز٠ 

 ؽكل اخط.

 عاَإ ع٢ً االقٌ ايسضاغ٠١ َس -
 ايػ١َٓطس١ً ايكٝس ) أٚهلُا

 (ايتُٗٝس١ٜ
 .املع١ًُٝ ايسضاغ١ ثاُْٝٗا

 
ضغاي١ يف َس٠ ال تكٌ عٔ عاّ َٔ -

 تاضٜذ ايتػذٌٝ.

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 ضٜانٝات  -1
 ؾٝعٜا٤ -2

 ا٤نُٝٝ -3

 دٝٛيٛدٝا -4

 عًِ اؿٝٛإ  -5

 ْبات -6

ٜؿرتط يكٝس ايطايب يسضد١  -
ايسنتٛضاٙ سكٛي٘ ع٢ً زضد١ 

َٔ اسس٣ ايعًّٛ  يفاملادػتري 
أٚ زضد١ َعازي١  املكط١ٜاؾاَعات 

 هلا

إدطا٤ عٛخ َبتهطٙ ملس٠ غٓتني  -
ع٢ً األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ 

 ع٢ً ايتػذٌٝ ايه١ًٝ
إ ٜتابع ايطايب خالٍ ؾرت٠  -
تػذٌٝ إعساز َٛنٛعات ٚسهٛض اي

 سًكات عجٝ٘
 يفٜكسّ ايطايب ْتا٥ر عٛث٘   -

 تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ ضغاي١

 عاَإ ع٢ً االقٌ  ايسضاغ١َس٠   -
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 زبًّٛ املعتُس٠()ال٥ش١ ايػاعات  به١ًٝ ايعًّٛ ايسضاغ١ْعاّ 

 َادػتري املعتُس٠()ال٥ش١ ايػاعات  به١ًٝ ايعًّٛ ايسضاغ١ْعاّ 

 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

امل١ٝٓٗ  زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا -1
 شات ايػ١ٓ ايٛاسس٠.

زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا  -2
 ايتدكك١ٝ.

 

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ  -
يف فاٍ ؽكل ايسبًّٛ َٔ 
داَع١ أغٝٛط أٚ إسس٣ اؾاَعات 

 املكط١ٜ أٚ األدٓب١ٝ.
جيٛظ قبٍٛ ايطالب اؿاقًني ع٢ً  -

بهايٛضٜٛؽ َٔ إسس٣ ايهًٝات 
 اييتايع١ًُٝ يف ايتدككات 

 ب َع طبٝع١ ايسضاغ١. تتٓاغ

تعكس االَتشاْات َطتني يف ايعاّ  -
 خالٍ ؾٗط ؾرباٜط ْٜٚٛٝٛ.

اؿس األقك٢ ملطات ايتكسّ  -
يسضاغ١ زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا 

 امل١ٝٓٗ غٓتني.
َس٠ زضاغ١ زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا  -

 ايتدكك١ٝ غ١ٓ ٚاسس٠.
ٜكّٛ فًؼ ايه١ًٝ بإيػا٤ قٝس  -

ؿص َطات ايطايب يًسبًّٛ إشا اغتٓ
ايطغٛب يف االَتشإ يعاَني 

 َتتايٝني.

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

نُٝٝا٤  –ؾٝعٜا٤  –ضٜانٝات 
عًِ اؿٝٛإ  –دٝٛيٛدٝا  –
 ْبات –

إٔ ٜهٕٛ ساقٌ ع٢ً زضد١  -
ايبهايٛضٜٛؽ بتكسٜط عاّ 

دٝس( ع٢ً األقٌ ٚال ٜكٌ )
تكسٜطٙ عٔ دٝس دسًا يف َاز٠ 

 ايتدكل.
ٜؿرتط يًكٝس تؿطؽ َٜٛني َٔ  -

 نٌ أغبٛع.

 ايسضاغ١ خالٍ ؾٗط أنتٛبط ٚؾرباٜط. -
 تعكس االَتشاْات خالٍ ؾٗط ؾرباٜط ْٜٚٛٝٛ. -
( غاع١ زضاغ١ٝ 52ٜسضؽ ايطايب عسز ) -

 َعتُس٠.
يف ٜطغب يف َكطض ٚاسس أٚ أنجط  ايصٟايطايب  -

املادػتري ٜتكسّ يف ايعاّ ايتايٞ  متٗٝسٟ
ٚإشا تهطض ضغٛب٘ ًٜػ٢ قٝسٙ يًسضد١ ٚجيٛظ 

 إعاز٠ قٝسٙ يف ؽكل أخط.
 إٔ جيتاظ بٓذاح اَتشإ املكطضات ايسضاغ١ٝ. -
ٜكّٛ ايطايب عٓس ايتػذٌٝ بعٌُ ْس٠ٚ  -

 ع١ًُٝ.
ع٢ً ايطايب قبٌ ايتػذٌٝ اؿكٍٛ ع٢ً  -

 ايتٜٛؿٌ أٚ َا ٜعازهلا.
اؾك١ ع٢ً تؿهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ َؿطٚط١ املٛ -

بكبٍٛ أٚ ْؿط عح يف ف١ً ع١ًُٝ ق١ًٝ أٚ 
أدٓب١ٝ أٚ عح ناٌَ َٓؿٛض 

Proceedings  ملؤمتط ٚسهٛض َؤمتط
 ٚٚضؾ١ عٌُ يف فاٍ ايتدكل. عًُٞ

َس٠ ايسضاغ١ عاَإ ع٢ً  -
 األقٌ:

أٚهلُا: َطس١ً ايػ١ٓ   
 ايتُٗٝس١ٜ.

ثاُْٝٗا َطس١ً تػذٌٝ َٛنٛع   
 ح.ايبش

ايبشح يف َس٠ ال تكٌ عٔ  -
عاَني َٔ تاضٜذ ايكٝس أٚ عاّ 

 َٔ تاضٜذ ايتػذٌٝ.
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 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 
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 زنتٛضاٙ املعتُس٠()ال٥ش١ ايػاعات  به١ًٝ ايعًّٛ ايسضاغ١ْعاّ 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 –نُٝٝا٤  –ؾٝعٜا٤  – تضٜانٝا
 ْبات -عًِ اؿٝٛإ  –دٝٛيٛدٝا 

ع٢ً زضد١  إٔ ٜهٕٛ ساقاًل -
َادػتري ايعًّٛ يف ْؿؼ 
ايتدكل ايعاّ َٔ إسس٣ نًٝات 
ايعًّٛ باؾاَعات املكط١ٜ أٚ 
ايعطب١ٝ أٚ األدٓب١ٝ املعرتف بٗا 

 َٔ اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات.

ايكٝس َطتني يف ايعاّ خالٍ ؾٗط  -
 ٜٓاٜط ٚغبتُرب.

ايطالب املكٝسٕٚ يف ٜٓاٜط تبسأ  -
ايسضاغ١ يف ؾرباٜط ٚأنتٛبط 

 ٛ ٚؾرباٜط.ٝتشاْات يف ْٜٛٚاالَ
ايطالب املكٝسٕٚ يف غبتُرب تبسأ  -

ايسضاغ١ يف أنتٛبط ٚؾرباٜط 
 ٚاالَتشاْات يف ؾرباٜط ْٜٚٛٝٛ.

ٜسضؽ ايطايب َكطضات زضاغ١ٝ  -
غاع١ َعتُس٠ 12عسز غاعاتٗا 

 ع٢ً ؾكًني زضاغٝني.
إٔ جيتاظ ايطايب بٓذاح االَتشإ  -

ايؿاٌَ يسضد١  ايتأًٖٝٞ
 ايسنتٛضاٙ.

ؿرتط يًُٓح قبٍٛ عجني ٜ -
َٓؿٛضٜٔ يف ف١ً ع١ًُٝ زٚي١ٝ 
ٚجيٛظ يًبشح األخط إٔ ٜهٕٛ 
َٓؿٛض يف ف١ً ع١ًُٝ ق١ًٝ أٚ 

 Proceedingsنبشح ناٌَ 
ملؤمتط نُا جيب سهٛض َؤمتط 

ٚٚضؾ١ عٌُ يف فاٍ  عًُٞ
 ايتدكل.

إٔ جيتاظ ايطايب اَتشإ ؾٗاز٠  -
ع٢ً  زضد١ 450ايتٜٛؿٌ مبعسٍ 
ٌ َٛنٛع ايبشح األقٌ قبٌ تػذٝ

 .االَتشإأٚ َا ٜعازٍ ٖصا 

عاَإ ع٢ً األقٌ َٔ تاضٜذ  -
 ايتػذٌٝ
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 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

 

   1957 ّ بسأت ايسضاغ١ مبطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايه١ًٝ عاّ  -أ 
    1959 ّ عاّ  أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ -ب 
   1959 ّ بسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف عاّ  -ز 
 ناْت:ت اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا ايسضدا -ز 

 
 

 1972 زنتٛضاٙ              1962   َادػتري              1977  زبًّٛ 
 

 ؽككات:ايسبًَٛات يف 
 

 اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ 2 اهلٓسغ١ املس١ْٝ 1
 سٜٔ ٚايؿًعاتٖٓسغ١ ايتع 4 اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ 3
 اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ 5

 

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 ؽككات:املادػتري يف 
 اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ 2 اهلٓسغ١ املس١ْٝ 1
 ٖٓسغ١ ايتعسٜٔ ٚايؿًعات 4 اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ 3
 اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ 5

 ؽككات: ايسنتٛضاٙ يف
 اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ 2 اهلٓسغ١ املس١ْٝ 1

 ١ ايتعسٜٔ ٚايؿًعاتٖٓسغ 4 اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ 3

 اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ 5

 

 

 

 

 .13/1/2001( بتاضٜذ 57ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ) 2001غ١ٓ ٥ش١ الايسضدات ايع١ًُٝ يف 
 :    ؽككات يف ايسبًـــّٛ

 اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ 2 اهلٓسغ١ املس١ْٝ 1

 ٖٓسغ١ ايتعسٜٔ ٚايؿًعات 4 اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ 3

 ملعُاض١ٜاهلٓسغ١ ا 5
 

 ؽككات: يفاملادػتري 
 اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ 2 اهلٓسغ١ املس١ْٝ 1

 ٖٓسغ١ ايتعسٜٔ ٚايؿًعات 4 اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ 3

 اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ 5
 

 ؽككات: يفايسنتٛضاٙ 

 اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ 2 اهلٓسغ١ املس١ْٝ 1

 ٖٓسغ١ ايتعسٜٔ ٚايؿًعات 4 اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ 3

 ٓسغ١ املعُاض١ٜاهل 5

  

ايتطٛض: ثاًْٝا  
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 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 

( بإْؿا٤ ايال٥ش١ 1935ّ ايػاعات املعتُس٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ )بٓعا 2016 بايه١ًٝ:آخط تعسٌٜ َكرتح يال٥ش١ ايسضاغات ايعًٝا 
 .15/6/2016اؾسٜس٠ بتاضٜذ 
 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 

 : تكطٜبًاايه١ًٝ بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ 

 :اتايسبًَٛ

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َكطضات ٚملس٠ عاَني ٚؾكًني مجٝع ايسبًَٛات
 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات املادػتري
 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات ايسنتٛضاٙ

 زبًــّٛ ايؿتــط٠

1976-1980 29 

1981-1986 16 

1987-1991 8 

1991-1996 42 

1997-2001 48 

2002-2006 65 

2007-2011 67 
2012-2016 175 

 450 اإلمجايٞ
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 املادػتري: 

  

 َادػتٝـط ايؿتــط٠

1961-1965 3 

1966-1970 44 

1971-1975 49 

1976-1980 63 

1981-1986 75 

1987-1991 67 

1991-1996 75 

1997-2001 83 

2002-2006 104 

2007-2011 88 
2012-2016 128 

 779 اإلمجايٞ 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسنتٛضاٙ:

 

 زنتٛضاٙ ايؿتــط٠

1973-1977 4 
1978-1983 4 

1984-1988 7 

1989-1993 16 

1994-1998 22 

1999-2003 26 

2004-2006 21 

2007-2011 21 
2012-2016 53 

 174 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ يفأعساز املكٝسٜٔ 
 

 
 ايٛاؾسٕٚ املكٝسٕٚ: 

 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ يف بٝإ إمجايٞ بأعساز ايطالب ايٛاؾسٕٚ

 
 ال ٜٛدس :2015/2016 ايعاّ اؾاَعٞ يف ايٛاؾسٕٚ املُٓٛسٕٛ

 

 81 زبًّٛ

 336 َادػتري

 180 زنتٛضاٙ

 597 اإلمجايٞ

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 10 3 - ايُٝٔ

 4 - - يٝبٝا

 14 3 - اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ٚؾكًا يال٥ش١ ايكسمي١ ايسضاغ١ به١ًٝ اهلٓسغ١ )زبًّٛ(ْعاّ 

 ايسضاغ١ به١ًٝ اهلٓسغ١ )َادػتري(ْعاّ 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
   اهلٓسغ١ االْؿا١ٝ٥( ٖٓسغ١)زبًّٛ  .1

 َس١ْٝ 

ٖٓسغ١    ٚاهلٝسضٚيٝها( ايطٟ)زبًّٛ  .2
 َس١ْٝ 

 ٖٓسغ١   َس١ْٝ  ٖٓسغ١ ايٓكٌ()زبًّٛ  .3

  ١ َٝهاْٝه١ٖٝٓسغ ق٣ٛ( )قطاتزبًّٛ  .4

 يف اآليٞايتشهِ  )تهٓٛيٛدٝازبًّٛ  .5
  ٖٓسغ١ َٝهاْٝه١ٝايعًُٝات( 

 اـاَات( ٖٓسغ١عٔ  ايتٓكٝب)زبًّٛ  .6
 تعسٜٔ ٚؾًعات

ٚاآلالت ايك٣ٛ  )ٖٓسغ١زبًّٛ  .7
 ٖٓسغ١ نٗطبا١ٝ٥ ايهٗطبا١ٝ٥(

( ايهٗطبا١ٝ٥االتكاالت  )ٖٓسغ١زبًّٛ  .8
 ٖٓسغ١ نٗطبا١ٝ٥

ٚاؿاغبات ايتشهِ  )ٖٓسغ١زبًّٛ  .9
  ٖٓسغ١ نٗطبا١ٝ٥ يٝهرت١ْٝٚ(اال

ٖٓسغ١ زبًّٛ )ٖٓسغ١ االيهرتْٚٝات(  .10
 نٗطبا١ٝ٥

ايتكُُٝات املعُاض١ٜ زبًّٛ ) .11
 ( ٖٓسغ١ َعُاض١ٜ ٚايتٓؿٝص١ٜ

 أٟٜؿرتط يكٝس ايطايب يٌٓٝ  .1
ايسضاغات ايعًٝا  زبًَٛاتَٔ 

إٔ ٜهٕٛ ساقال ع٢ً زضد١ 
ؾطع  يفايبهايٛضٜٛؽ 

اسس٣ نًٝات  ايتدكل َٔ
املكط١ٜ  اهلٓسغ١ باؾاَعات

أٚ ع٢ً زضد١ َعازي١ هلا َٔ 
َعٗس عًُٞ أخط َعرتف ب٘ 
َٔ اجملًؼ االع٢ً يًذاَعات 

0 
ميهٔ ـطجيٞ نًٝات  .2

اهلٓسغ١ َٔ االقػاّ 
املدتًؿ١ زضاغ١ زبًّٛ 

بكػِ  ايب١٦ٝ()ٖٓسغ١ 
 ٖٓسغ١ ايتعسٜٔ ٚايؿًعات 

 

 0ؾٗط غبتُرب  يفٜبسا ايكٝس -1
 ؾٗط انتٛبط  يفايسضاغ١  تبسأ-2
االٍٚ  َتشاْات ايسٚضتعكس ا-3

 0ؾٗط ْٜٛٝٛ  يف
 ايجاْٞ اَتشاْات ايسٚضتعكس -4

 0ؾٗط غبتُرب  يف يًطاغبني
ميٓح ايطايب ايسبًّٛ بعس -5

ادتٝاظ املكطضات بٓذاح خالٍ 
 0ايعاَني

َٔ  أَٟس٠ ايسضاغ١ يٌٓٝ 
ايسضاغات ايعًٝا  تزٜبًَٛا

 0عاَإ داَعٝإ 
 

 ايسضاغ١َس٠  ايسضاغ١ْعاّ  ؾطٚط ايكٝس تدككاتاي

 ٖٓسغ١ َس١ْٝ  .1

 ٖٓسغ١ َعُاض١ٜ  .2

 ٖٓسغ١ َٝهاْٝه١ٝ  .3

 ٖٓسغ١ تعسٜٔ ٚؾًعات .4

 ٖٓسغ١ نٗطبا١ٝ٥ .5
 

إ ٜهٕٛ ايطايب ساقٌ ع٢ً زضد١ 
اهلٓسغ١ بتكسٜط )دٝس(  يفايبهايٛضٜٛؽ 

ؽكل َٓاغب َٔ اسس٣  يفع٢ً االقٌ 
اؾاَعات ٜٚػتج٢ٓ َٔ ؾطط اؿكٍٛ 

تكسٜط )دٝس( َٔ ٜهٕٛ ساقال ع٢ً ع٢ً 
زبًَٛات ايسضاغات ايعًٝا َٔ إسس٣  أسس

 بتكسٜط دٝسنًٝات اهلٓسغ١ باؾاَعات 
 ع٢ً االقٌ 

 

  0ؾٗط انتٛبط  يفايسضاغ١  تبسأ .1
زضاغ١ٝ ملسٙ  ايسضاغ١ َكطضاتٚتؿٌُ  .2

أٚ  –زٚض ْٜٛٝٛ باَتشاْات ) تٓتٗٞعاّ 
  غبتُرب(زٚض 

ٌ املكطضات ٜػذ يفبعس لاح ايطايب  .3
ٜعس ايطايب  ايبشح، ثِايطايب َٛنٛع 

  0ايطغاي١ 
ٜكّٛ ايطايب بإسهاض َا ٜؿٝس ادتٝاظٙ  .4

 َٓش٘ ايسضد١ يػ١ يٝتِزٚض٠ 

املس٠ بني قٝس ايطايب -1
يسضد١ املادػتري َٚٓش٘ 

 0ايسضد١ ال تكٌ عٔ غٓتني

سس اقك٢ يًشكٍٛ ع٢ً   -2
مخؼ  املادػتري خالٍزضد١ 

 0غٓٛات 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 (زنتٛضاٙٓسغ١ )ايسضاغ١ به١ًٝ اهلْعاّ 

 

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
 ٖٓسغ١ َس١ْٝ  .1

 ٖٓسغ١ َعُاض١ٜ  .2

 ٖٓسغ١ َٝهاْٝه١ٝ  .3

 ٖٓسغ١ تعسٜٔ ٚؾًعات .4

 ٖٓسغ١ نٗطبا١ٝ٥ .5
 

ٜهٕٛ ايطايب ساقال ع٢ً زضد١ إٔ 
يف ؾطع اهلٓسغ١  يفاملادػتري 

َٔ اسس٣ اؾاَعات  ايتدكل
املكط١ٜ أٚ ع٢ً زضد١ َعازي١ َٔ 

س عًُٞ َعرتف ب٘ َٔ اجملًؼ َعٗ
 االع٢ً يًذاَعات 

 

  0ؾٗط انتٛبط  يفايسضاغ١  تبسأ .1
 ايسضاغ١ َكطضاتٚتؿٌُ  .2

 عاّ تٓتٗٞزضاغ١ٝ ملسٙ 
أٚ زٚض  –زٚض ْٜٛٝٛ باَتشاْات )

 غبتُرب
ايبشح، ٜػذٌ ايطايب َٛنٛع  .3

 0ٜعس ايطايب ايطغاي١  ثِ
ٜكّٛ ايطايب بإسهاض َا ٜؿٝس  .4

 ادتٝاظٙ زٚض٠ يػ١ ٚحيكٌ ع٢ً
اختباض ايتٜٛؿٌ أٚ  ادتٝاظؾٗاز٠ 

يٝتِ  ( ELPTَا ٜعازي٘ ) 
 0َٓش٘ ايسضد١ 

ال ميٓح ايطايب ايسضد١ قبٌ  -1
َٛاؾك١ فًؼ  َٔ تاضٜذ نيَطٚض عاَ

 0ايتػذٌٝ ع٢ً  ايه١ًٝ

زضد١ سس اقك٢ يًشكٍٛ ع٢ً   -2
ايؿًػؿ١   خالٍ مخؼ  ٙزنتٛضا

 0غٓٛات 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ػاعات املعتُس٠(ايسضاغ١ به١ًٝ اهلٓسغ١ )بٓعاّ ايْعاّ 
 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات ايسضد١

 ايسبًّٛ

 زبًّٛ ايسضاغات امل١ٝٓٗ -1
تعًٔ ايه١ًٝ يف األغبٛع األٍٚ َٔ 
ايؿكٌ ايسضاغٞ ايػابل يبس٤ ايسضاغ١ 
عٔ ايتدككات َٔ ايهًٝات ايع١ًُٝ 
غري ن١ًٝ اهلٓسغ١ املتاح هلا زضاغات 

ايؿكٌ ايسضاغٞ ايسبًَٛات امل١ٝٓٗ يف 
ايتايٞ ٚنصيو َكطضات ايسضاغات 

 ايتأ١ًٖٝٝ املطًٛب١ هلصٙ ايسبًَٛات.
 زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا -2

تعًٔ ايه١ًٝ يف األغبٛع األٍٚ َٔ 
ايؿكٌ ايسضاغٞ ايػابل يبس٤ ايسضاغ١ 
عٔ ايسبًَٛات ايعًٝا املتاس١ يف 
األقػاّ ايع١ًُٝ بايه١ًٝ يف ايؿكٌ 

 ايسضاغٞ ايتايٞ.

ٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اؿك -1
 ايكػِ املدتل.

اؿكٍٛ ع٢ً َٛاؾك١  -2
ٜعٌُ بٗا  اييتاؾ١ٗ 

ايساضؽ سػب عسز 
ايػاعات املػذٌ 

 ؾٝٗا.
اغتهُاٍ مجٝع  -3

املػتٓسات املطًٛب١ 
َٔ إزاض٠ ايسضاغات 

 ايعًٝا بايه١ًٝ.
غساز ايطغّٛ  -4

ايسضاغ١ٝ املكطض٠ قبٌ 
بس٤ ايسضاغ١ ٚؾ٢ 

ؼسزٖا  اييتاملٛاعٝس 
ضاغات إزاض٠ ايس

 ايعًٝا.
جيٛظ جملًؼ اؾاَع١  -5

إٔ ٜهٝـ ؾطٚطًا 
أخط٣ ٜطاٖا نطٚض١ٜ 
يًكبٍٛ َجٌ إدطا٤ 

 ؼطٜطٟاَتشإ 
يًطالب اؾسز ٚطًب 
زضاغ١ َكطضات 
اغتسضان١ٝ ٚؼسٜس 
عسز ايطالب املكبٛيني 
سػب اإلَهاْٝات 
املتاس١ بايكػِ 

 ٚايه١ًٝ.

ايسضاغ١ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ ٜٚػُح بايكٝس  -1
نًٝات اهلٓسغ١ باؾاَعات املكط١ٜ  ـطجيٞٗا ب

أٚ اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ مت َعازيتٗا َٔ 
 اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات.

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف اهلٓسغ١  -2
 بتكسٜط عاّ دٝس ع٢ً األقٌ يف ؾطع ايتدكل.

جيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً تٛق١ٝ فًؼ  -3
 زضديتَٔ  ألٟطايب ايكػِ املدتل قبٍٛ قٝس اي

املادػتري إشا نإ ساقاًل ع٢ً بهايٛضٜٛؽ 
أسس  إىلاهلٓسغ١ بتكسٜط عاّ َكبٍٛ باإلناؾ١ 

نًٝات  َٔ إسس٣زبًَٛات ايسضاغات ايعًٝا 
اهلٓسغ١ املعرتف بٗا َٔ اجملًؼ األع٢ً 
يًذاَعات بتكسٜط عاّ دٝس أٚ َا ٜعازي٘ َٔ 

 ايٓكاط ع٢ً األقٌ.
املادػتري يف اهلٓسغ١  متٓح داَع١ أغٝٛط زضد١ -4

يف ؽككات  تطبٝكٞبٓعاّ املكطضات ٚعح 
األقػاّ املدتًؿ١ )ع٢ً إٔ جيتاظ اَتشإ يف 

 (.زضد١ تٜٛؿ450ٌايًػ١ اإللًٝع١ٜ ال ٜكٌ عٔ 
متٓح داَع١ أغٝٛط زضد١ املادػتري يف ايعًّٛ  -5

اهلٓسغ١ٝ بٓعاّ ايطغاي١ يف ؽككات 
تاظ األقػاّ املدتًؿ١ بايه١ًٝ )ع٢ً إٔ جي

 زضد450١اَتشإ يف ايًػ١ اإللًٝع١ٜ ال ٜكٌ عٔ 
( ْٚؿط ٚضق١ ع١ًُٝ َػتدًك١ َٔ تٜٛؿٌ

قتٜٛات ايطغاي١ يف ف١ً ع١ًُٝ قه١ُ، 
ٚاؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ ايسضد١ ٜؤٌٖ ايطايب يسخٍٛ 
االَتشإ ايؿاٌَ املطًٛب يًكٝس يسضد١ 

 ايسنتٛضاٙ.
بايٓػب١ يًسنتٛضاٙ: إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً  -6

زضد١ املادػتري يف ايعًّٛ اهلٓسغ١ٝ يف ْؿؼ 
ايؿاٌَ، ٚ إٔ  االَتشإايتدكل ٚإٔ جيتاظ 

جيتاظ اَتشإ يف ايًػ١ اإللًٝع١ٜ ال ٜكٌ عٔ 
، ْؿط ٚضقتني عًُٝتني تٜٛؿٌ زضد450١

َػتدًكتني َٔ قتٜٛات ايطغاي١ يف ف١ً 
َتدكك١ ٚقه١ُ، ٚاؿس األز٢ْ يًسضاغ١ 

تشإ ايؿاٌَ ٚاؿس عاَإ َٔ تاضٜذ ادتٝاظ االَ
 مخػ١ أعٛاّ. األقك٢

 غ١ٓ ٚاسس٠

 املادػتري
 ٚايسنتٛضاٙ

 زضد١ املادػتري يف اهلٓسغ١ -1
زضد١ املادػتري يف ايعًّٛ  -2

 اهلٓسغ١ٝ
زضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف ايعًّٛ  -3

 اهلٓسغ١ٝ
 يسضديتٜبسأ قبٍٛ طًبات ايكٝس 

بسا١ٜ األغبٛع  ٚايسنتٛضاٙ َعاملادػتري 
ؿكٌ ايسضاغٞ ايػابل يبس٤ األٍٚ َٔ اي

ايسضاغ١ يف نٌ َٔ ايؿكًني األٍٚ 
خالٍ ؾٗطٜٔ َٔ َٛعس  ٜٚٓتٗٞ ٚايجاْٞ

 بس٤ قبٍٛ ايطًبات.
ثالخ  إىلٚتكػِ ايػ١ٓ األنازمي١ٝ 

 ؾكٍٛ زضاغ١ٝ:
ايؿكٌ األٍٚ: ٜبسأ َٔ ايػبت ايجايح  -

 أغبٛع. 15َٔ ؾٗط غبتُرب ٚملس٠ 
: ٜبسأ َٔ ايػبت ايجاْٞايؿكٌ  -

 أغبٛع. 15ٔ ؾٗط ؾرباٜط ٚملس٠ َ ايجاْٞ
: جيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ ايكٝؿٞايؿكٌ 

بٓا٤ ع٢ً اقرتاح ايكػِ املدتل 
ٚتٛق١ٝ ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ 

 ايكٝؿٞاإلعالٕ عٔ ايسضاغ١ يف ايؿكٌ 
بايكػِ أٚ األقػاّ املكرتس١ شيو ع٢ً 
إٔ ٜبسأ َٔ ايػبت األٍٚ َٔ ؾٗط ٜٛيٝٛ 

 أغابٝع. 7ٚملس٠ 
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 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

 

 (1959/1960ّ اؾاَعٞايعاّ  يفبسأت ايسضاغ١ ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايهًٝـ١  -أ 
    1963 ّ  عاّ أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ -ب
    1963/1964 ّ اؾاَعٞبسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف ايعاّ  -ز
 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا  -ز

 
 زنتٛضاٙ                                     َادػتري 

 
 ؽككات:املادػتري يف  

 

 

 
 ايسنتٛضاٙ يف ؽكل: ٚقا١ٜ ايٓبات 

  

 ايكٓاعات ايػصا١ٝ٥ ٚاأليبإ 2 األضانٞ 1

 ايٛضاث١ 4 أَطاض ايٓبات 3

 

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 
 

 .28/8/1994( بتاضٜذ 1128ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ )ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ اؿاي١ٝ 
 ؽككات: يفايسبًـــَٛات 

 

 ايعضاع١ٝ:املادػتري ٚزنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ ؾ٢ ايعًّٛ 

 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 

 ايسبًّٛ يف ؽككات ّ ايسبًّٛ يف ؽككات ّ

 زبًّٛ إزاض٠ ٚتكِٝٝ املؿطٚعات ايعضاع١ٝ 2 زبًّٛ اغتػالٍ ٚت١ُٝٓ األضانٞ املػتكًش١ 1
 زبًّٛ أَطاض ايٓبات 4 زبًّٛ تهٓٛيٛدٝا األيبإ 3
 زبًّٛ إْتاز ايسٚادٔ يف املٓاطل اؿاض٠ 6 اإلْتاز اؿٝٛاْٞ يف املٓاطل اؿاض٠زبًّٛ  5

 زبًّٛ ؾان١ٗ املٓاطل اؿاض٠ 8 زبًّٛ إْتاز اـهط احمل١ُٝ 7

 زبًّٛ عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا األغص١ٜ ٚايتػص١ٜ 10 زبًّٛ ْباتات ايع١ٜٓ ٚايٓباتات ايعطط١ٜ ٚايطب١ٝ 9

 زبًّٛ إْتاز احملاقٌٝ )سبٛب ٚبكٍٛ( 12 ١ٝ ايطٜؿ١ٝزبًّٛ اإلضؾاز ايعضاعٞ ٚايتُٓ 11

 زبًّٛ تطب١ٝ ايٓشٌ ٚإْتاز اؿطٜط 14 زبًّٛ عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا ايٛضاث١ 13

 اإلضؾاز ايعضاعٞ 2 األضانٞ ٚاملٝاٙ 1

 األيبإ 4 االقتكاز ايعضاعٞ 3

 اؿٝٛإ ايعضاعٞإْتاز  6 أَطاض ايٓبات 5

 "سؿطات اقتكاز١ٜٚقا١ٜ ْبات " 8 إْتاز ايسٚادٔ. 7

 ظ١ٜٓ -بػاتني  10 خهط -بػاتني  9

 ؾان١ٗ -بػاتني  12 ًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا األغص١ٜع 11

 اجملتُع ايطٜؿٞ 14 "َبٝسات آؾاتٚقا١ٜ ْبات " 13

 ايٛضاث١ 16 احملاقٌٝ 15

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 ْعاّ ايعاّ مجٝع ايسبًَٛات
 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات املادػتري
 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات ايسنتٛضاٙ

ايتطٛض: ثاًْٝا  
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

أَطاض ايٓبات  –بإْؿا٤ زضد١ املادػتري يف ٚقا١ٜ ايٓبات  2012عاّ  بايه١ًٝ:آخط تعسٌٜ َكرتح يال٥ش١ ايسضاغات ايعًٝا 
دٓٛب ايٛازٟ( بٓعاّ  –نؿط ايؿٝذ  –قٓا٠ ايػٜٛؼ  –عني مشؼ  –املٓكٛض٠  –ات َكط١ٜ )ايعقاظٜل باملؿاضن١ َع غت داَع

 .(ECTS)ايػاعات املعتُس٠ األٚضب١ٝ 
 

 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 

 تكطٜبًا:ايه١ًٝ بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ 

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ األعٛاّ

1962-1966 - 28 1 

1967-1971 - 71 8 

1972-1976 - 72 16 

1977-1981 - 79 15 

1982-1986 - 72 31 

1987-1991 - 64 51 

1992-1996 - 87 36 

1997-2001 - 165 55 

2002-2006 - 99 81 

2007-2011 - 140 78 
2012-2016 - 134 94 

 466 1011 - إمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :2016/2017 ٞاؾاَعايعاّ  يفأعساز املكٝسٜٔ 

 
  ايٛاؾسٕٚ:

 :2016/2017 اؾاَعٞايعاّ  املكٝسٕٚ يف بٝإ إمجايٞ بأعساز ايطالب ايٛاؾسٕٚ
 

 

 
 :2016/ 2015اَعٞ يف ايعاّ اؾ املُٓٛسٕٛ ايٛاؾسٕٚ

 

 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

- 218 123 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 1 - - ايُٝٔ

 - 1 - ايعطام

 1 1 - اإلمجايٞ

 زنتٛضاٙ َادػتري د١ٗ اإلٜؿاز

 - 1 ايُٝٔ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايعضاع١ )ايال٥ش١ ايكسمي١( زبًّْٛعاّ 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايعضاع١ )ايال٥ش١ ايكسمي١( َادػتريْعاّ 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 زبًّٛ اغتػالٍ ٚت١ُٝٓ األضانٞ املػتكًش١ -1
 زبًّٛ إزاض٠ ٚتكِٝٝ املؿطٚعات ايعضاع١ٝ -2

 إزبًّٛ تهٓٛيٛدٝا األيب -3

 زبًّٛ أَطاض ايٓبات -4

 اؿاض٠املٓاطل  يف اؿٝٛاْٞزبًّٛ اإلْتاز  -5

 املٓاطل اؿاض٠ يفزبًّٛ إْتاز ايسٚادٔ  -6

 احمل١ُٝزبًّٛ إْتاز اـهط  -7

  اؿاض٠زبًّٛ ؾانٗ٘ املٓاطل  -8

 ٚايٓباتات ايعطط١ٜ ٚايطب١ٝ ايع١ٜٓزبًّٛ ْباتات  -9

 زبًّٛ عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا األغص١ٜ -10

 ت١ُٝٓ ايطٜؿ١ٝزبًّٛ اإلضؾاز ايعضاعٞ ٚاي -11

 زبًّٛ إْتاز احملاقٌٝ )سبٛب ٚبكٍٛ(  -12

 زبًّٛ عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا ايٛضاث١  -13

 زبًّٛ تطب١ٝ ايٓشٌ ٚإْتاز اؿطٜط -14

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١  -
يف ايعًّٛ  ؽايبهايٛضٜٛ

 َا ٜعازهلا ايعضاع١ٝ أٚ
 

زضاغ١ ٚسسات زضاغ١ٝ َٔ  -
ٚسس٠ اغبٛعٝا يهٌ  16-18

 ؾكٌ

 غٓ٘ داَع١ٝ ٚاسس٠ -
ت غري َؿع١ً ايسبًَٛا -

 بايه١ًٝ
ال ٜٛدس طالب َكٝسٜٔ  -

 بايسبًّٛ

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

ايعًّٛ  يفمتٓح ن١ًٝ ايعضاع١ زضد١ املادػتري 
 ايتاي١ٝ:  يف ايتدككات ايعضاع١ٝ

 َٚٝاٙ    أضانٞ -1
 ظضاعٞإضؾاز   -2

 ظضاعٞتكاز اق  -3

 ادتُاع ضٜؿ٢         -4

 أَطاض ْبات -5

 إْتاز سٝٛا٢ْ ٚزٚادٔ  -6

 أيبإ  -7

 األغص١ٜعًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا  -8

 خهط –بػاتني  -9

 ظٜٓ٘ –بػاتني  -10

  ؾانٗ٘ –بػاتني  -11

 ٚقا١ٜ ْبات             -12

  قاقٌٝ -13
 ٚضاث١ -14

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١  -
ايعًّٛ  ايبهايٛضٜٛؽ يف

أٚ َا ٜعازهلا  ايعضاع١ٝ
 األقٌبتكسٜط عاّ دٝس ع٢ً 

 يفإشا نإ ايطايب َكٝس  -
غري زضد١ ايتدكل ٜكّٛ 
بسضاغ١ َٛاز ته١ًُٝٝ 
ٜٚؿرتط سكٛي٘ ع٢ً تكسٜط 

َتٛغط ٖصٙ  يفدٝس دسا 
املٛاز يٝتػا٣ٚ َع ايطايب 
اؿاقٌ ع٢ً ْؿؼ ايتدكل 

 املكٝس ي٘ 

 ؾٗطٟٜهٕٛ ايكٝس خالٍ  -
 ٜٓاٜط ٚانتٛبط

زضاغ١ َكطضات زضاغ١ٝ  -
 ٚسس٠ ع٢ً االقٌ 24بٛاقع 

ٚسسات  8اىل  باإلناؾ١
 اإللًٝع١ٜ عجٝ٘ ٚايًػ١

)ططم  333ٚنصيو َكطض 
اعساز ٚنتاب١ ايبشح 

 ( بٛاقع ٚسستنيايعًُٞ

 يفٜكّٛ ايطايب ببشٛخ  -
املٛنٛع احملسز يسضاغت٘ ملس٠ 
 عاّ ع٢ً األقٌ ٚؾكا يًكإْٛ

ال ميٓح ايطايب ايسضد١ إال 
بعس ادتٝاظٙ مجٝع املكطضات 

 ايسضاغ١ٝ بٓذاح

غٓٛات عس اقك٢  عأضب -
ٚجيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ إ ميس 
قٝس ايطايب ملس٠ اخط٣ بٓا٤ 

املؿطف َٚٛاؾك١  ضأ٣ع٢ً 
 فًؼ ايكػِ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 زنتٛضاٙايسضاغ١ به١ًٝ ايعضاع١ )ايال٥ش١ ايكسمي١( ْعاّ 

 

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
متٓح ن١ًٝ ايعضاع١ زضد١ زنتٛض 

يف  ع١ٝايعضاايعًّٛ  يفايؿًػؿ١ 
 ايتاي١ٝ:  ايتدككات

 َٚٝاٙ أضانٞ -1
 ظضاعٞإضؾاز  -2

 ظضاعٞاقتكاز  -3

 ادتُاع ضٜؿ٢ -4

 أَطاض ْبات -5

 إْتاز سٝٛا٢ْ ٚزٚادٔ   -6

 أيبإ -7

 األغص١ٜعًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا  -8

 خهط –بػاتني  -9

 ظٜٓ٘ –بػاتني  -10
 ؾانٗ٘ –بػاتني  -11
 ٚقا١ٜ ْبات  -12

  قاقٌٝ -13

 ٚضاث١ -14

 

ٜؿرتط يكٝس ايطايب يسضد١  -
١ ايسنتٛضاٙ سكٛي٘ ع٢ً زضد

  ايعضاع١ٝايعًّٛ  يفاملادػتري 

ٜٓاٜط  ؾٗطٟٜهٕٛ ايكٝس خالٍ  -
 ٚانتٛبط

 

ٚسسٙ  45زضاغ١ َكطضات زضاغ١ٝ  -
ٚسسٙ  12 ناالتٞع٢ً االقٌ َٛظع٘ 

ٚسس٠ ع٢ً  33 االقٌ،يًبشح ع٢ً 
عال٠ٚ  ايع١ًُٝاالقٌ َٔ املكطضات 

االدٓب١ٝ ع٢ً زضاغت٘ اسس٣ ايًػات 
اغتدساّ  334َكطض  ٚنصيو

ؾطع ايتدكل  يف ىلاألاؿاغب 
 بٛاقع ٚسستني

املٛنٛع  يفٜكّٛ ايطايب ببشٛخ  -
احملسز يسضاغت٘ ملس٠ عاَني ع٢ً 

 األقٌ ٚؾكا يًكإْٛ

ال ميٓح ايطايب ايسضد١ إال بعس  -
ادتٝاظٙ مجٝع املكطضات ايسضاغ١ٝ 

 بٓذاح.

مخؼ غٓٛات عس اقك٢ ٚجيٛظ  -
جملًؼ ايه١ًٝ إ ميس قٝس ايطايب 

املؿطف  ضأ٢٣ ملس٠ اخط٣ بٓا٤ عً
 َٚٛاؾك١ فًؼ ايكػِ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايعضاع١ )بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠( َادػتريْعاّ 

 َٚس٠ ايسضاغ١ْعاّ ايسضاغ١  ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 يفمتٓح ن١ًٝ ايعضاع١ زضد١ املادػتري 
 ايتاي١ٝ: يف ايتدككات ايعضاع١ٝايعًّٛ 

 َٚٝاٙ أضانٞ -1
 ظضاعٞفتُع ضٜؿ٢ ٚإضؾاز  -2

  ظضاعٞاز اقتك -3

 أيبإ  -4

 إْتاز سٝٛا٢ْ -5

 إْتاز زٚادٔ -6
 عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا األغص١ٜ -7

 ؾانٗ٘ -8

 خهط  -9

 ظٜٓ٘ -10

 ٚضاث١ -11

 قاقٌٝ  -12

 أَطاض ْبات -13

 ٚقا١ٜ ْبات -14
أغػطؼ  ؾٗطٟٜهٕٛ ايكٝس خالٍ  -

 ٚزٜػُرب
ٜؿرتط يًتػذٌٝ يًُادػتري ٚايسنتٛضاٙ  -

اال تتذاٚظ ايؿرت٠ َٓص سكٍٛ ايطايب ع٢ً 
 ٓٛاتاملؤ١ًٖ يًكٝس عؿط غ ايسضد١

ايعًّٛ ايعضاع١ٝ  ايبهايٛضٜٛؽ يفاؿكٍٛ ع٢ً زضد١  -
فاٍ  يفَٔ إسس٣ اؾاَعات املكط١ٜ أٚ َا ٜعازهلا 

عاّ دٝس ع٢ً األقٌ  ق١ً بتكسٜطايتدكل أٚ شات 
َتٛغط َكطضات ؾطع  يفٚتكسٜط دٝس دسا ع٢ً األقٌ 

 ايتدكل
شات  يفإشا تكسّ ايطايب اؿاقٌ ع٢ً تكسٜط َكبٍٛ  -

غاع١ َعتُس٠ ع٢ً  12عًٝ٘ ادتٝاظ فاٍ ؽكك٘ ؾ
حيسزٖا ايكػِ  اييتاألقٌ َٔ املكطضات ايته١ًُٝٝ 

نُطس١ً تأًٖٝٝ٘ ع٢ً إٔ ٜٓذح بتكسٜط دٝس دسا ع٢ً 
األقٌ ست٢ ٜتُهٔ َٔ اغتهُاٍ ايسضاغ١ ٚال ؼتػب ي٘ 

 ٖصٙ املكطضات نُٔ غاعات ايربْاَر
 يفغري فاٍ ؽكك٘  يفإشا تكسّ ايطايب يًتػذٌٝ  -

 يفبكطف ايٓعط عٔ تكسٜطٙ ايعاّ  ؽٛضٜٛايبهاي
غاع١ َعتُس٠ ع٢ً األقٌ  18ٜهًـ بسضاغ١  ؽايبهايٛضٜٛ

َٔ زضاغتٗا بتكسٜط دٝس  ٜٓتَٗٞكطضات تهًُٝٝ٘ ع٢ً إ 
دسا ع٢ً األقٌ قبٌ ايتػذٌٝ ملكطضات املادػتري ٚال 
ؼتػب ي٘ ٖصٙ املكطضات نُٔ غاعات ايربْاَر ٚال 

 ري.تتسخٌ نُٔ َكطضات زضد١ املادػ
أٚ زبًّٛ  املٗينجيٛظ قبٍٛ اؿاقًني ع٢ً املادػتري  -

فاٍ ايتدكل  يف ايعضاع١ٝايعًّٛ  يفايسضاغات ايعًٝا 
 أٚ شات ق١ً ب٘ بتكسٜط دٝس ع٢ً األقٌ

ايهًٝات ٚاملعاٖس  خطجيٞجيٛظ قبٍٛ املتكسَني َٔ  -
 ايعضاع١ٝبٗا أقػاّ تطتبط باجملاالت  اييتايعًٝا 

يعًّٛ ايعضاع١ٝ بؿطط ا ؽبهايٛضٜٛمبػ٢ُ غري 
اغتهُاٍ املكطضات ايالظ١َ يًتدكل املطًٛب ؾُٝا ال 

غاع١ َعتُسٙ حيسزٖا فًؼ ايكػِ  15ٜعٜس عٔ 
املدتل ٚاؿكٍٛ ع٢ً َتٛغط تكسٜط ال ٜكٌ عٔ دٝس أٚ 

 املٗينسكٛهلِ ع٢ً زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا أٚ املادػتري 
٢ً ؾطع ايتدكل بتكسٜط عاّ دٝس ع ايعضاع١ٝايعًّٛ  يف

 َٔ ٖصٙ املاز٠ ايجا١ْٝاالقٌ ٚاال ؾتطبل عًٝ٘ ايؿكط٠ 
إٔ ٜتؿطؽ ايطايب أثٓا٤ زضاغت٘ ملس٠ َٜٛني ع٢ً األقٌ  -

 األغبٛع يف

ٜكّٛ ايطايب بسضاغ١ َكطضات ايسضاغات ايعًٝا   -
ؽسّ َٛنٛع ايبشح ال ٜكٌ عسز غاعاتٗا  اييت
غاع١ َعتُس٠ ٚإ جيتاظٖا بتكسٜط عاّ  41عٔ 

 دٝس ع٢ً االقٌ

إٔ ٜتابع ايسضاغ١ ٚايبشح ملس٠ ال تكٌ عٔ  -
غٓتني قبٌ تؿهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ع٢ً ايطغاي١ 

 ٚعس أقك٢ أضبع غٓٛات
جيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ إٔ ميس قٝس ايطايب بعس  -

ٔ تاضٜذ تػذًٝ٘ اْتٗا٤ ايعاّ ايطابع َ
بايسضاغات ايعًٝا ملس٠ أخط٣ بٓا٤ ع٢ً ضأ٣ املؿطف 

 ايه١ًٝ.َٚٛاؾك١ فًؼ ايكػِ ٚفًؼ 
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 زنتٛضاٙايسضاغ١ به١ًٝ ايعضاع١ )بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠( ْعاّ 

 

 

  

 َٚس٠ ايسضاغ١ْعاّ ايسضاغ١  ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
 يفمتٓح ن١ًٝ ايعضاع١ زضد١ زنتٛض ايؿًػؿ١ 

 ايتاي١ٝ:  يف ايتدككات اع١ٝايعضايعًّٛ 
 َٚٝاٙ أضانٞ -1
 ظضاعٞفتُع ضٜؿ٢ ٚإضؾاز  -2

 ظضاعٞاقتكاز  -3

 أيبإ  -4

 إْتاز سٝٛا٢ْ -5

 اْتاز زٚادٔ -6

 عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا األغص١ٜ -7

 ؾانٗ٘ -8

 خهط  -9

 ظٜٓ٘ -10

 ٚضاث١  -11

 قاقٌٝ -12

 أَطاض ْبات -13

 ٚقا١ٜ ْبات -14

ٜؿرتط يكٝس ايطايب سكٛي٘ ع٢ً زضد١  -
َٔ إسس٣  ايعضاع١ٝايعًّٛ  يفاملادػتري 

اؾاَعات املكط١ٜ أٚ َا ٜعازهلا بؿطط اال ٜكٌ 
يًُادػتري  ايسضاغ١ٝاملكطضات  يفتكسٜطٙ ايعاّ 

اعؿا٤ ايطالب ايٛاؾسٜٔ َٔ  دسا ٚجيٛظ عٔ دٝس
 ؾطط ايتكسٜط

جيٛظ قبٍٛ اؿاقًني ع٢ً زضد١ املادػتري َٔ  -
بٗا اقػاّ تطتبط  اييتايهًٝات ٚاملعاٖس 

 باجملاالت ايعضاع١ٝ
غري فاٍ ؽكك٘  يفٌ ايطايب إشا نإ تػذٝ -

غاع١ َعتُس٠ ع٢ً األقٌ  18ٜهًـ بسضاغ١ 
َٔ زضاغتٗا  ٜٓتَٗٞكطضات تهًُٝٝ٘ ع٢ً إ 

بتكسٜط دٝس دسا ع٢ً األقٌ ٚال ؼتػب ي٘ ٖصٙ 
 يفاملكطضات نُٔ غاعات ايربْاَر ٚال تسخٌ 

 سػاب َكطضات ايسنتٛضاٙ
 

 

ٜكّٛ ايطايب بسضاغ١ َكطضات ايسضاغات ايعًٝا   -
ؽسّ َٛنٛع ايبشح ال ٜكٌ عسز غاعاتٗا  يتاي

غاع١ َعتُس٠ ٚإٔ جيتاظٖا بتكسٜط عاّ  51عٔ 
 دٝس دسا ع٢ً االقٌ 

إٔ ٜتابع ايسضاغ١ ٚايبشح ملس٠ ال تكٌ عٔ ثالخ  -
غٓٛات قبٌ تؿهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ع٢ً ايطغاي١ 

 ٚعس أقك٢ مخؼ غٓٛات
جيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ إٔ ميس قٝس ايطايب بعس  -

اّ اـاَؼ َٔ تاضٜذ تػذًٝ٘ اْتٗا٤ ايع
بايسضاغات ايعًٝا ملس٠ أخط٣ بٓا٤ ع٢ً ضأ٣ املؿطف 

 َٚٛاؾك١ فًؼ ايكػِ ٚفًؼ ايه١ًٝ 
ٜكسّ ايطايب ؾٗاز٠ تؿٝس اؿكٍٛ ع٢ً  -

تكطضٙ  ايصٟ ايًػٟٛاملػت٣ٛ املطًٛب َٔ ايتأٌٖٝ 
 ٖصا ايؿإٔ يف اؾاَع١

  ايتأًٖٝٞإ جيتاظ ايطايب االَتشإ  -
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2017/2018 

 

 

 

   2001 /2002 ّ  اؾاَعٞايعاّ  يفبسأت ايسضاغ١ مبطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايهًٝـ١  -أ 
    2001 ّ أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ عاّ   -ب
 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا   -ز

 

 زنتٛضاٙ                           َادػتري                       زبًّٛ 
 

 

 
 

 :29/10/2013ٚتعسٜالتٗا يف  22/5/2004( بتاضٜذ 694ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ) ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ اؿاي١ٝ
 

 يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات املٗينسبًّٛ اي -1
 املادػتري يف اؿاغبات ٚاملعًَٛات -2 
 اٙ ايؿًػؿ١ يف اؿاغبات ٚاملعًَٛاتزنتٛض -3 

  

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠

ايتطٛض: ثاًْٝا  
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 
 

 
 .ايسضاغ١ به١ًٝ اؿاغبات ٚاملعًَٛات مبطس١ً ايسضاغات ايعًٝاع٢ً بس٤  22/7/2007 يفٚاؾل فــًؼ اؾاَع١ ظًػتــ٘ 

 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 
 تكطٜبًا:بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ ايه١ًٝ 

 

 
 

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َٛظع١ ع٢ً ؾكًني زضاغٝني َكطضات ملس٠ عاّ زبًّٛ

 َكطضات ٚضغاي١ َادػتري

 َكطضات ٚضغاي١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١

 اجملُٛع زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايػٓٛات

2009-2013 - 12 1 13 

2014-2016 - 13 2 15 

 28 3 25 - اإلمجايٞ
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 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ يفٕ ٚأعساز املكٝسبٝإ ب

 

 
 : 2017/ 2016 اؾاَعٞاملكٝسٕٚ يف ايعاّ  ايٛاؾسٕٚ

 

          
 :2015/2016 ايعاّ اؾاَعٞ يف ايٛاؾسٕٚ املُٓٛسٕٛ

 

 
  

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

8 53 13 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝـط زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 - 4 - ايُٝٔ

 1 1 - ايعطام

 1 - - األضزٕ

 1 - - بانػتإ

 3 5 - اإلمجايٞ

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 - 1 - ايهٜٛت
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ اؿاغبات ٚاملعًَٛات )زبًّٛ(ْعاّ 

 

 َٛات )َادػتري(ايسضاغ١ به١ًٝ اؿاغبات ٚاملعًْعاّ 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 عًّٛ اؿاغب -1

 ْعِ املعًَٛات -2

تهٓٛيٛدٝا  -3
 َٛاتاملعً

ايسبًّٛ املٗين -4
يف تهٓٛيٛدٝا 

 املعًَٛات
 
 
 
 
 
 
 
 

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً زضد١  -1
ايبهايٛضٜٛؽ يف فاٍ اؿاغبات 
ٚاملعًَٛات أٚ زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف 
اؿاغبات ٚاملعًَٛات يف فاٍ ايتدكل 
َٔ إسس٣ اؾاَعات املكط١ٜ أٚ ع٢ً 
زضد١ َعازي١ هلا َٔ َعٗس عًُٞ أخط 

 َٔ اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات.َعرتف ب٘ 

ايتؿطؽ مبا ال ٜكٌ عٔ َٜٛني أغبٛعًٝا  -2
ٚشيو مبٛاؾك١ قطحي١ َٔ د١ٗ ايعٌُ 

 اييت ٜٓتُٞ هلا ايساضؽ.

يًكٝس يف ايسبًّٛ املٗين ٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ  -3
ايطايب ساقاًل ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ 
أٚ ايًٝػاْؼ َٔ إسس٣ اؾاَعات 
املكط١ٜ أٚ ع٢ً زضد١ َعازي١ هلا َٔ 

ٗس عًُٞ أخط َعرتف ب٘ َٔ اجملًؼ َع
 األع٢ً يًذاَعات.

 َكطضات زضاغ١ٝ )ؾطق١ أٚيٞ، ؾطق١ ثا١ْٝ(.  -1

ٜكّٛ طالب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بإعساز َؿطٚع ممتس ع٢ً ايؿكًني  -2
ايسضاغٝني ٚؼسز فايؼ األقػاّ املدتك١ َٛنٛع٘ ٜٚكّٛ 

 فًؼ ايه١ًٝ بتؿهٌٝ ؾإ َٓاقؿ١ ٚتكِٝٝ املؿاضٜع ؾؿًٗٝا.

تشاْات زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا خالٍ ؾٗط ١ْٜٝٛ َٔ نٌ تعكس اَ -3
 عاّ ٜٚعكس اَتشإ زٚض ثإ يف ايٓكـ األٍٚ َٔ ؾٗط غبتُرب.

حيسز فًؼ  -بايٓػب١ يًسبًّٛ املٗين يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات -4
ايه١ًٝ بسا١ٜ ْٚٗا١ٜ ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ َٚٛاعٝس ايتكسّ ٚايكٝس 

١، ٚحيسز فًؼ يهٌ ؾكٌ زضاغٞ بعس َٛاؾك١ فًؼ اؾاَع
ايه١ًٝ أعساز املكبٛيني بٓا٤ ع٢ً ضأ٣ فًؼ ايكػِ ايعًُٞ 
املدتل، ٜٚتِ اإلعالٕ عٔ ايتكسّ يًكٝس طبكًا يإلدطا٤ات 
ٚاملٛاعٝس اييت ؼسزٖا اؾاَع١ خالٍ ؾٗط أغػطؼ َٔ نٌ 
عاّ، ٚايربْاَر بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ ْٚعاّ احملانطات 

غا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿسٜج١ ٚايسضٚؽ ايع١ًُٝ َع اغتدساّ ايٛ
 ْٚعِ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ يف تٓؿٝص اـط١ ايسضاغ١ٝ

َس٠ ايسضاغ١  -
عاَإ 

 داَعٝإ.
َس٠ ايسضاغ١  -

يًشكٍٛ ع٢ً 
ايسبًّٛ 

املٗين ال تكٌ 
عٔ ؾكًني 

زضاغٝٝـــٔ 
ٚأال تعٜس عٔ 
أضبع ؾكٍٛ 
زضاغ١ٝ زٕٚ 

ايؿكٍٛ 
 ايكٝؿ١ٝ.

 
 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 عًّٛ اؿاغب -1

 ْعِ املعًَٛات -2

تهٓٛيٛدٝا -3
 املعًَٛات

 

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً زضد١  -1
ايبهايٛضٜٛؽ يف فاٍ اؿاغبات ٚاملعًَٛات 
أٚ زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف اؿاغبات 
ٚاملعًَٛات يف فاٍ ايتدكل َٔ إسس٣ 

اَعات املكط١ٜ أٚ ع٢ً زضد١ َعازي١ هلا اؾ
َٔ َعٗس عًُٞ أخط َعرتف ب٘ َٔ اجملًؼ 
األع٢ً يًذاَعات، زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا يف 
اؿاغبات ٚاملعًَٛات يف فاٍ ايتدكل ع٢ً 

 أال ٜكٌ ايتكسٜط ايعاّ يف ايسبًّٛ عٔ دٝس.

تكبٌ طًبات ايكٝس ست٢ َٓتكـ ؾٗط  -2
يف  غبتُرب َٔ نٌ عاّ ٚتبسأ ايسضاغ١

 األغبٛع األٍٚ َٔ ؾٗط أنتٛبط.

ايتؿطؽ مبا ال ٜكٌ عٔ َٜٛني أغبٛعًٝا ٚشيو  -3
مبٛاؾك١ قطحي١ َٔ د١ٗ ايعٌُ اييت ٜٓتُٞ 

 هلا ايساضؽ.

غ١ٓ متٗٝس١ٜ ٜسضؽ ؾٝٗا ايطايب املكطضات ايسضاغ١ٝ  -1
املطًٛب١ ٜتبعٗا ؾرت٠ ال تكٌ عٔ غ١ٓ ٚال تعٜس عٔ أضبع 

 غٓٛات إلعساز ضغاي١ املادػتري.

ٌٝ َٛنٛع ايبشح ع٢ً إٔ ٜهٕٛ نُٔ اـط١ تػذ -2
ايبشج١ٝ يًكػِ ٚشيو بعس لاس٘ يف اَتشاْات مجٝع 
َكطضات ايػ١ٓ ايتُٗٝس١ٜ ٚقبٌ َٓاقؿ١ ايطغاي١ بػت١ 

 أؾٗط ع٢ً األقٌ.

بعس االْتٗا٤ َٔ إعساز ايطغاي١ ٜكّٛ ايساضؽ بتكسِٜ  -3
سًك١ ْكاف ع١ًٝٓ يف َٛنٛع ايطغاي١ ٚتكّٛ ؾ١ٓ 

بتكسِٜ تكطٜطًا ٜؿٝس قالس١ٝ اإلؾطاف بعس شيو 
ايطغاي١ يًعطض ع٢ً ؾ١ٓ اؿهِ ؾإشا قطت ؾ١ٓ 

 اإلؾطاف قالسٝتٗا تؿهٌ ؾ١ٓ اؿهِ.

ٜتِ ؾشل َٚٓاقؿ١ ايطغاي١ بعس َس٠ ال تكٌ عٔ  -4
أغبٛعني َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ اؾاَع١ ع٢ً تؿهٌٝ ؾ١ٓ 

 اؿهِ عًٞ ايطغاي١.

َس٠ ايسضاغ١ ال 
تكٌ عٔ غٓتني 
َٝالزٜتني ٚال 

ٜس عٔ مخؼ ٜع
 غٓٛات.
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 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ اؿاغبات ٚاملعًَٛات )زنتٛضاٙ(ْعاّ 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 عًّٛ اؿاغب -1

 ْعِ املعًَٛات -2

 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات -3

 

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً  -1
زضد١ املادػتري يف فاٍ 
اؿاغبات ٚاملعًَٛات أٚ زضد١ 

يف اؿاغبات  املادػتري
ٚاملعًَٛات يف فاٍ ايتدكل 
َٔ إسس٣ اؾاَعات املكط١ٜ أٚ 
ع٢ً زضد١ َعازي١ هلا َٔ َعٗس 
عًُٞ أخط َعرتف ب٘ َٔ اجملًؼ 

 األع٢ً يًذاَعات.

تكبٌ طًبات ايكٝس ست٢ ؾٗط  -2
غبتُرب َٔ نٌ عاّ ٚتبسأ 
ايسضاغ١ يف األغبٛع األٍٚ َٔ 

 ؾٗط أنتٛبط.

ايتؿطؽ مبا ال ٜكٌ عٔ َٜٛني  -3
غبٛعًٝا ٚشيو مبٛاؾك١ قطحي١ أ

َٔ د١ٗ ايعٌُ اييت ٜٓتُٞ هلا 
 ايساضؽ.

غ١ٓ متٗٝس١ٜ ٜسضؽ ؾٝٗا  -1
ايطايب املكطضات ايسضاغ١ٝ 
املطًٛب١ ٜتبعٗا ؾرت٠ ال تكٌ 
عٔ غ١ٓ ٚال تعٜس عٔ أضبع 
غٓٛات إلعساز ضغاي١ 

 ايسنتٛضاٙ.

تػذٌٝ َٛنٛع ايبشح ع٢ً إٔ  -2
ٜهٕٛ نُٔ اـط١ ايبشج١ٝ 

اس٘ يف يًكػِ ٚشيو بعس ل
اَتشاْات مجٝع َكطضات 
ايػ١ٓ ايتُٗٝس١ٜ ٚقبٌ 
َٓاقؿ١ ايطغاي١ بػت١ أؾٗط 

 ع٢ً األقٌ.

بعس االْتٗا٤ َٔ إعساز  -3
ايطغاي١ ٜكّٛ ايساضؽ 
بتكسِٜ سًك١ ْكاف ع١ًٝٓ يف 
َٛنٛع ايطغاي١ ٚتكّٛ ؾ١ٓ 
اإلؾطاف بعس شيو بتكسِٜ 
تكطٜطًا ٜؿٝس قالس١ٝ ايطغاي١ 
يًعطض ع٢ً ؾ١ٓ اؿهِ ؾإشا 
قطت ؾ١ٓ اإلؾطاف قالسٝتٗا 

 تؿهٌ ؾ١ٓ اؿهِ.

ٜتِ ؾشل َٚٓاقؿ١ ايطغاي١  -4
بعس َس٠ ال تكٌ عٔ أغبٛعني 
َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ اؾاَع١ 
عًٞ تؿهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ عًٞ 

 ايطغاي١.

َس٠ ايسضاغ١ ال تكٌ عٔ غٓتني 
 َٝالزٜتني ٚال تعٜس عٔ مخؼ غٓٛات.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 
 

   1994 ّ  عاّ ٗسأٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا باملع -أ

 (1995/1996ّ اؾاَعٞبسأت ايسضاغات ايعًٝا باملعٗس ألٍٚ َــط٠ يف ايعاّ  -ب
 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا  -ز

 

 ٙ زنتٛضا                                               َادػتري               زبًّٛ 
 

 ايػهط:ايسبًَٛات يف ؽككات تهٓٛيٛدٝا قٓاع١ 

 املادػتري يف ايتدككات تهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط:  
 ايؿعب١ ايهُٝٝا١ٝ٥ 2 ايؿعب١ اهلٓسغ١ٝ 1
 ايؿعب١ ايعضاع١ٝ 3

 ايػهط:دٝا قٓاع١ ايتدككات تهٓٛيٛ يفايسنتٛضاٙ  
 ايؿعب١ ايهُٝٝا١ٝ٥ 2 ايؿعب١ اهلٓسغ١ٝ 1
 ايؿعب١ ايعضاع١ٝ 3

 ايؿعب١ ايهُٝٝا١ٝ٥ 2 ايؿعب١ اهلٓسغ١ٝ 1
 ايؿعب١ ايعضاع١ٝ 3

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 
 

 :26/1/2004( بتاضٜذ 97ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ) ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ اؿاي١ٝ
 

 :ؽككات يفايسبًـــّٛ 

1 
ايؿعب١  –اهلٓسغ١ٝ ايؿعب١ ايػهط )عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ 
 ايعضاع١ٝ(ايؿعب١  –ايهُٝٝا١ٝ٥ 

2 
عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايًب ٚايٛضم                          

 ٚاأليٛاح اـؿب١ٝ

 ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ َٚعاؾ١ ايتًٛخ 4 ايكٓاع١ٝ ٚتهٓٛيٛدٝا ايتدُطاتعًّٛ  3
 

 ايتاي١ٝ:املادػتري ؾ٢ ايتدككات  

 2 "ايؿعب١ ايعضاع١ٝ" عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط 1
"ايؿعب١  هٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهطعًّٛ ٚت

 ايهُٝٝا١ٝ٥"

 4 "ايؿعب١ اهلٓسغ١ٝ" عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط 3
"ؾعب١ ايتدُطات  عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط

 ايكٓاع١ٝ"

 ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ َٚعاؾ١ ايتًٛخ 6 ٚاأليٛاح اـؿب١ٝ قٓاع١ ايًب ٚايٛضم عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا 5

 
 ايتاي١ٝ:دككات ايت يفزنتٛضاٙ ايؿًػؿ١  

 2 "ايؿعب١ ايعضاع١ٝ" عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط 1
"ايؿعب١  عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط

 ايهُٝٝا١ٝ٥"

 4 "ايؿعب١ اهلٓسغ١ٝ" عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط 3
"ؾعب١ ايتدُطات  عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط

 ايكٓاع١ٝ"

 ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ َٚعاؾ١ ايتًٛخ 6 أليٛاح اـؿب١ٝٚا قٓاع١ ايًب ٚايٛضم عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا 5

 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 
 

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َكطضات َٚكطضات عح ؾك١ًٝ ٚملس٠ عاَني ايسبًَٛات
 ضغاي١ ؾكط املادػتري
 ضغاي١ ؾكط ايسنتٛضاٙ

ايتطٛض: ثاًْٝا  
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 زضديتايسبًّٛ إىل  يفبإناؾ١ ايتدككات ايٛاضز٠  22/7/2007 يف آخط تعسٌٜ َكرتح يال٥ش١ ايسضاغات ايعًٝا باملعٗس:
 (17، 12املادػتري ٚايسنتٛضاٙ )بتعسٌٜ املاز٠ 

 

 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 
 

 تكطٜبًا:بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ املعٗس 
 

 

 :2017 /2016 اؾاَعٞايعاّ  يفٕ ٚأعساز املكٝس

 
 ٜٛدس ال ايٛاؾسٕٚ:

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايعاّ اؾاَعٞ

1997-2001 131 1 - 
2002-2006 134 19 2 
2007-2011 120 13 6 
2012-2016 131 12 12 

 20 45 516 اإلمجايٞ

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

48 47 10 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 تها١ًَٝ )زبًّٛ(ايسضاغ١ مبعٗس زضاغات ٚعٛخ تهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط ٚايكٓاعات ايْعاّ 

 

 

 ايسضاغ١ مبعٗس زضاغات ٚعٛخ تهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط ٚايكٓاعات ايتها١ًَٝ )َادػتري(ْعاّ 
 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط   -1

ٚايكٓاعات ايتها١ًَٝ )ؽكل ٖٓسغ١ 
 ؽكل ظضاع١( –ؽكل نُٝٝا٤  –

عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايًب  -2
 ٚايٛضم ٚاـؿب ايكٓاعٞ

عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا ايتدُطات  -3
 ايكٓاع١ٝ

 ٛيٛدٝا قٓاع١ األمسس٠عًّٛ ٚتهٓ -4

عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايعٜٛت  -5
 ٚاملٓعؿات ايكٓاع١ٝ

 عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ األعالف -6

 عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا املٛاز اؾسٜس٠ -7

عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط  -8
ٚايكٓاعات ايتها١ًَٝ )ايؿعب١ 

 ايب١ٝ٦ٝ(

إٔ ٜهٕٛ ايطايب َٔ  -1
خطجيٞ نًٝات 
اهلٓسغ١ ٚايعًّٛ 

عضاع١ ٚايكٝسي١ ٚاي
َٔ إسس٣ اؾاَعات 
املكط١ٜ أٚ ع٢ً زضد١ 
َعازي١ هلا َٔ َعٗس 
عًُٞ أخط َعرتف ب٘ 
َٔ اجملًؼ األع٢ً 

 يًذاَعات.

إٔ ٜكسّ َٛاؾك١ اؾ١ٗ  -2
اييت ٜعٌُ بٗا ع٢ً 

 ايكٝس.

اؿكٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ فًؼ 
 املعٗس.

ٜعًٔ املعٗس يف ؾٗط أغػطؼ َٔ نٌ عاّ عٔ  -1
ّ ايسضاغٞ ايتايٞ ٜٚهٕٛ ايسبًَٛات املتاس١ يف ايعا

أخط َٛعس يًتكسّ بايطًبات املػتٛؾا٠ يًُعٗس بسا١ٜ 
 َٔ ؾٗط غبتُرب ٚتبسأ ايسضاغ١ يف ؾٗط أنتٛبط.

ٜؿرتط يًطايب يسخٍٛ االَتشإ أال تكٌ ْػب١  -2
% يف نٌ َكطض زضاغٞ ٚإشا تػٝب 75سهٛضٙ عٔ 

ايطايب أٚ ضغب يف َكطض أٚ َكطضٜٔ يف أٟ َٔ ايؿكًني 
اَتشإ ايسبًّٛ زٚض َاٜٛ داظ ي٘ زخٍٛ  ايسضاغٝني يف

اَتشإ زٚض ثإ ؾُٝا ضغب ؾٝ٘ ٜعكس يف ؾٗط غبتُرب 
ٚجيٛظ جملًؼ املعٗس إتاس١ ؾطق١ اغتجٓا١ٝ٥ ٚاسس٠ 

 يًطالب ايطاغبني يف زٚض غبتُرب.

ال ٜػُح يًطايب ايكٝس بايػ١ٓ ايجا١ْٝ يًسبًّٛ إال  -3
 بعس لاس٘ يف مجٝع َٛاز ايػ١ٓ األٚيٞ.

 

غ١ أضبع١ َس٠ ايسضا
ؾكٍٛ زضاغ١ٝ ع٢ً 
إٔ ٜهٕٛ اؿس 
األز٢ْ يػاعات 

غاع١  16ايسضاغ١ 
 14أغبٛعًٝا ٚملس٠ 

أغبٛع يف ايؿكٌ 
 ايسضاغٞ ايٛاسس.

 

 ٠ ايسضاغ١َس ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١   -1

ايػهط ٚايكٓاعات ايتها١ًَٝ 
ٚمجٝع ايتدككات املٓٛٙ عٓٗا 

 يف ايسبًّٛ

اهلٓسغ١ ايكٓاع١ٝ  -2
 ٚاإلزاض١ٜ

عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا  -3
ايكٓاعات ايهُٝٝا١ٝ٥ 

 ٚايسٚا١ٝ٥

عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا املٛاز  -4
 ٚتطبٝكاتٗا

ايتكٓٝات ايعضاع١ٝ  -5
 املتكس١َ

ايب١ٝ٦ٝ َٚعاؾ١  ايعًّٛ -6
 ايتًٛخ

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً أسس  -1
زبًَٛات ايسضاغات ايعًٝا َٔ املعٗس يف 
فاٍ ايتدكل أٚ َا ٜعازي٘ َٔ َعٗس 
عًُٞ أخط َعرتف ب٘ ٚشيو بتكسٜط 

 دٝس عًٞ األقٌ.

ٜتكسّ ايطايب بطًب ايكٝس يعُٝس  -2
املعٗس ايصٟ حيًٝ٘ إىل ايكػِ املدتل 

ييت تكّٛ الختٝاض ؾ١ٓ اإلؾطاف ا
بتشسٜس فاٍ ٚعٓٛإ ايبشح ثِ 
ٜعطض األَط بعس اغتٝؿا٤ مجٝع 

 األٚضام ع٢ً فًؼ املعٗس.

َٛاؾك١ د١ٗ ايعٌُ ع٢ً ايكٝس ٚع٢ً  -3
 ايتؿطؽ ملس٠ َٜٛني أغبٛعًٝا ع٢ً األقٌ.

ٜتكسّ ايطايب بأٚضاق٘ نا١ًَ  -4
َٚػتٛؾا٠ يف بسا١ٜ ؾٗط غبتُرب َٔ 
نٌ عاّ ٜٚتِ ايكٝس يف بسا١ٜ ؾٗط 

 .أنتٛبط

اإلؾطاف يألغاتص٠ ٚاألغاتص٠  -5
املػاعسٜٔ، ٚجيٛظ إٔ ٜؿاضى يف 
اإلؾطاف أسس ضداٍ ايكٓاع١ شٟٚ 

 اـرب٠ ايهبري٠ يف فاٍ ايتدكل.

 

إٔ جيطٟ ايطايب عجًا يف املٛنٛع ايصٟ  -1
غبل ؼسٜس فاي٘ عٓس قٝسٙ ٜٚكّٛ 
بتشسٜس عٓٛإ ايبشح ٤ٌَٚ اغتُاض٠ 
ايتػذٌٝ ٚاعتُازٖا َٔ ايكػِ ٚاملعٗس 

ؾاَع١ ٜٚكسّ بٓتا٥ر ايبشح ضغاي١ ٚال ٚا
متٓح ايسضد١ قبٌ َطٚض عاَني ع٢ً 

 ايكٝس.

بعس االْتٗا٤ َٔ إعساز ايطغاي١ ٜكّٛ  -2
ايطايب بتكسِٜ سًك١ ْكاف ع١ًٝٓ يف 
َٛنٛعٗا ٜٚطاعٞ إٔ ٜسعٞ إيٝٗا ضداٍ 
ايكٓاع١ املتدككني ٚبعس شيو بكسّ 
املؿطف تكطٜطًا عُا إشا ناْت ايطغاي١ 

ع٢ً ؾ١ٓ اؿهِ ؾإشا قطض قاؿ١ يًعطض 
قالسٝتٗا ٜؿهٌ فًؼ املعٗس ؾ١ٓ 
ثالث١ٝ يًشهِ عًٞ ايطغاي١ ٚجيب إٔ 
تهٕٛ املٓاقؿ١ ع١ًٝٓ ٚػطٟ مبكط 

 املعٗس.

جيٛظ جملًؼ ايكػِ ٚاعتُاز فًؼ املعٗس  -3
ٚفًؼ اؾاَع١ ططح عسز َٔ املكطضات 

 اييت ؽسّ فاٍ ايتدكل.
 

َس٠ ايسضاغ١ ال 
تكٌ عٔ عاَإ َٔ 

ٝس ٚال تعٜس عٔ ايك
مخؼ غٓٛات َٔ 
تاضٜذ قٝسٙ إال إشا 
ضأٟ فًؼ املعٗس 
اإلبكا٤ ع٢ً 
ايتػذٌٝ ؾرت٠ 
أخطٟ حيسزٖا بٓا٤ 
ع٢ً اقرتاح املؿطف 
ٚفًؼ ايكػِ 

 املدتل.
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 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ مبعٗس زضاغات ٚعٛخ تهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط ٚايكٓاعات ايتها١ًَٝ )زنتٛضاٙ(ْعاّ 

 َس٠ ايسضاغ١ يسضاغ١ْعاّ ا ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط   -1

ٚايكٓاعات ايتها١ًَٝ ٚمجٝع 
 ايتدككات املٓٛٙ عٓٗا يف ايسبًّٛ

 اهلٓسغ١ ايكٓاع١ٝ ٚاإلزاض١ٜ -2

 
عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا ايكٓاعات  -3

 ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايسٚا١ٝ٥

عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا املٛاز  -4
 ٚتطبٝكاتٗا

 ايتكٓٝات ايعضاع١ٝ املتكس١َ -5

 ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ َٚعاؾ١ ايتًٛخ -6

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً  -1
زضد١ املادػتري يف فاٍ 
ايتدكل َٔ املعٗس أٚ َٔ 
إسس٣ اؾاَعات املكط١ٜ أٚ 
ع٢ً زضد١ َعازي١ َٔ َعٗس 

 عًُٞ َعرتف ب٘.

َٛاؾك١ د١ٗ ايعٌُ ع٢ً ايكٝس  -2
ٚع٢ً ايتؿطؽ ملس٠ َٜٛني 

 أغبٛعًٝا ع٢ً األقٌ.

ب ايكٝس ٜتكسّ ايطايب بطً -3
يعُٝس املعٗس ايصٟ حيًٝ٘ إىل 
ايكػِ املدتل الختٝاض ؾ١ٓ 
اإلؾطاف اييت تكّٛ بتشسٜس 
فاٍ ٚعٓٛإ ايبشح ثِ 
ٜعطض األَط بعس اغتٝؿا٤ 
مجٝع األٚضام ع٢ً فًؼ 

 املعٗس.

اإلؾطاف يألغاتص٠ ٚاألغاتص٠  -4
املػاعسٜٔ، ٚجيٛظ إٔ ٜؿاضى 
يف اإلؾطاف أسس ضداٍ 

بري٠ ايكٓاع١ شٟٚ اـرب٠ ايه
 يف فاٍ ايتدكل.

إٔ ٜكّٛ ببشٛخ َبتهط٠ متجٌ  -1
إناؾ١ دسٜس٠ يف ايتدكل 

 احملسز.

بعس االْتٗا٤ َٔ إعساز  -2
ايطغاي١ ٜكّٛ ايطايب 
بتكسِٜ سًك١ ْكاف ع١ًٝٓ 
يف َٛنٛعٗا ٜٚطاعٞ إٔ 
ٜسعٞ إيٝٗا ضداٍ ايكٓاع١ 
املتدككني ٚبعس شيو بكسّ 
املؿطف تكطٜطًا عُا إشا ناْت 

طض ع٢ً ايطغاي١ قاؿ١ يًع
ؾ١ٓ اؿهِ ؾإشا قطض 
قالسٝتٗا ٜؿهٌ فًؼ 
املعٗس ؾ١ٓ ثالث١ٝ يًشهِ 
ع٢ً ايطغاي١ ٚجيب إٔ تهٕٛ 
املٓاقؿ١ ع١ًٝٓ ٚػطٟ مبكط 

 املعٗس.

إٔ حيهط ايطايب بٓذاح  -3
زٚضات يػ١ الًٝع١ٜ 

 .ELPTباؾاَع١ ٚزٚض٠ 

جيٛظ جملًؼ ايكػِ ٚاعتُاز  -4
فًؼ املعٗس ٚفًؼ اؾاَع١ 

كطضات اييت ططح عسز َٔ امل
 ؽسّ فاٍ ايتدكل.

 

َس٠ ايسضاغ١ ال تعٜس عٔ مخؼ 
غٓٛات َٔ تاضٜذ قٝسٙ إال إشا ضأٟ 
فًؼ املعٗس اإلبكا٤ ع٢ً ايتػذٌٝ 
ؾرت٠ أخطٟ حيسزٖا بٓا٤ ع٢ً اقرتاح 

 املؿطف ٚفًؼ ايكػِ املدتل.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 
 

ّ سٝح بسأت ايسضاغ١ بٗا يف 26/4/1994بتاضٜذ  519ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ تعٌُ بٓؿؼ ال٥ش١ ن١ًٝ ايعًّٛ داَع١ أغٝٛط 
 .2015غبتُرب 

  2013 ّ بسأت ايسضاغ١ ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايه١ًٝ عاّ  -أ 
   2015 ّ بسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف عاّ  -ب 
 ايعًٝا:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات  - ز 

 
 زنتٛضاٙ ايعًّٛ           زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١            َادػتري          ّٛ زبً

 ؽككات:ايسبًَٛات يف 
 

 ايػ١ٓ ايسبًّٛ يف ؽككات ّ ايػ١ٓ ايسبًّٛ يف ؽككات ّ

 1994 ّ اؿاغباإلسكا٤ ٚعًٛ 2 1994 ايطٜانٝات ٚاإلسكا٤ 1

 1994 ايطٜانٝات ٚعٛخ ايعًُٝات 4 1994 ايطٜانٝات ٚعًّٛ اؿاغب 3

 1994 ايؿٝعٜا٤ اإلؾعاع١ٝ 6 1994 ؾٝعٜا٤ اؾٛاَس 5

 1994 ؾٝعٜا٤ ايبالظَا 8 1994 ايؿٝعٜا٤ اي١ٜٚٛٓ 7

 1994 ؾٝعٜا٤ ايطاق١ املتذسز٠ 10 1994 ؾٝعٜا٤ ايؿًعات ٚايػبا٥و 9

 1994 ايؿٝعٜا٤ ايتطبٝك١ٝ 12 1994 ١ايؿٝعٜا٤ اؿٜٝٛ 11

 1994 ايهُٝٝا٤ ايتطبٝك١ٝ 14 1994 ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ 13

 1994 دٝٛيٛدٝا املٝاٙ 16 1994 اؾٝٛيٛدٝا ايتطبٝك١ٝ 15

 1994 تك١ٝٓ بٝٛيٛد١ٝ 18 1994 اؾٝٛؾٝعٜا٤ 17

 1994 اؿؿطات ايتطبٝك١ٝ 20 1994 بٝٛيٛدٝا األمساى ٚاغتعضاع مسهٞ 19

 1994 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ايتطبٝك١ٝ 22 1994 تكٓٝـ ايٓباتات ايعٖط١ٜ ٚايؿًٛضا املكط١ٜ 21

 1994 بٝٛيٛدٝا املٝاٙ ايعصب١ 24 1994 ؾػٝٛيٛدٝا ايٓبات ايتطبٝكٞ 23

 1994 ايسبًّٛ ايتهًُٝٞ يًُعًُني 26 1994 عًّٛ ايب١٦ٝ 25

 2006 ب١ٝ٦ٝايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ اي 28 1999 ؾػٝٛيٛدٝا عًِ اؿٝٛإ 27

29 
 ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ األضن١ٝ ايتطبٝك١ٝ

 محا١ٜ ايب١٦ٝ( -دٝٛيٛدٝا ٖٓسغ١ٝ  -)َٛاضز َٝاٙ 
2008    

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايعًّٛ:املادػتري ٚزنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ ٚزنتٛضاٙ 
 

 

 

 
 

( بتاضٜذ ٥4833ش١ ن١ًٝ ايعًّٛ بأغٝٛط ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ )املطبك١ سايًٝا ٖٞ الايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ 
27/9/2016: 

 ايسبًّٛ:

 

 ايعًّٛ:املادػتري ٚزنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ ٚزنتٛضاٙ 

 ايتدكل ايكػِ
 عًّٛ اؿاغب -اإلسكا٤  -ايطٜانٝات  ايطٜانٝات

 ايؿٝعٜا٤ اؿ١ٜٛٝ -ايؿٝعٜا٤ ايٓعط١ٜ  -االيهرتْٚٝات  -األطٝاف  -١ٜٚ ايتذطٜب١ٝ ايؿٝعٜا٤ ايٓٛ -ؾٝعٜا٤ اؾٛاَس ايتذطٜب١ٝ  ايؿٝعٜا٤
 ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ -ايهُٝٝا٤ ايالعه١ٜٛ  ايهُٝٝا٤

 تكٓٝـ ايٓباتات -عًّٛ ايب١٦ٝ  -املٝهطٚبٝٛيٛدٝا  -ؾػٝٛيٛدٝا ايٓبات  ايٓبات
 عًِ اؿؿطات -عًِ اؿٝٛإ  عًِ اؿٝٛإ

 اؾٝٛيٛدٝا
 -اؿؿطٜات ٚايطبكات  -اـاَات ٚاملعازٕ االقتكاز١ٜ  -املعازٕ ٚايكدٛض ايٓاض١ٜ ٚاملتشٛي١  -ايطغٛب١ٝ ٚايرتغٝب  ايكدٛض

 اؾٝٛؾٝعٜا٤ ايتطبٝك١ٝ -دٝٛيٛدٝا املٝاٙ ٚايبرتٍٚ  -اؾٝٛيٛدٝا ايرتنٝب١ٝ ٚايته١ٜٝٓٛ  -اؾٝٛنُٝٝا٤ 

 ايػ١ٓ ايسبًّٛ يف ؽككات ّ ايػ١ٓ ايسبًّٛ يف ؽككات ّ

 2006 ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايب١ٝ٦ٝ 2 1999 ؾػٝٛيٛدٝا عًِ اؿٝٛإ 1

3 
 ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ األضن١ٝ ايتطبٝك١ٝ

 محا١ٜ ايب١٦ٝ( -ٛدٝا ٖٓسغ١ٝ دٝٛي -)َٛاضز َٝاٙ 
2008    

 ايتدكل ايكػِ

 عًّٛ اؿاغب -اإلسكا٤  -ايطٜانٝات  ايطٜانٝات
ا٤ ايؿٝعٜ -ايؿٝعٜا٤ ايٓعط١ٜ  -االيهرتْٚٝات  -األطٝاف  -ايؿٝعٜا٤ اي١ٜٚٛٓ ايتذطٜب١ٝ  -ؾٝعٜا٤ اؾٛاَس ايتذطٜب١ٝ  ايؿٝعٜا٤

 اؿ١ٜٛٝ
 ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ -ايهُٝٝا٤ ايالعه١ٜٛ  ايهُٝٝا٤

 تكٓٝـ ايٓباتات -عًّٛ ايب١٦ٝ  -املٝهطٚبٝٛيٛدٝا  -ؾػٝٛيٛدٝا ايٓبات  ايٓبات
 عًِ اؿؿطات -عًِ اؿٝٛإ  عًِ اؿٝٛإ

 
 اؾٝٛيٛدٝا

 –اؿؿطٜات ٚايطبكات  -ٚاملعازٕ االقتكاز١ٜ اـاَات  -املعازٕ ٚايكدٛض ايٓاض١ٜ ٚاملتشٛي١  -ايكدٛض ايطغٛب١ٝ ٚايرتغٝب 
 اؾٝٛؾٝعٜا٤ ايتطبٝك١ٝ -دٝٛيٛدٝا املٝاٙ ٚايبرتٍٚ  -اؾٝٛيٛدٝا ايرتنٝب١ٝ ٚايته١ٜٝٓٛ  -اؾٝٛنُٝٝا٤ 

ايتطٛض: ثاًْٝا  



 

011 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 

 

 :2017/ 2016يف ايعاّ اؾاَعٞ ٕ ٚبٝإ بأعساز املكٝس
 

 ال ٜٛدس ايٛاؾسٕٚ:

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َكطضات غ١ٜٛٓ يعاّ َٝالزٟ مجٝع ايسبًَٛات
 َكطضات ؾك١ًٝ ملس٠ ؾكًني زضاغٝني هُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايب١ٝ٦ٝزبًّٛ اي

 َكطضات غ١ٜٛٓ يعاّ َٝالزٟ + ضغاي١ مجٝع زضدات املادػتري
 ضغاي١ ؾكط مجٝع زضدات ايسنتٛضاٙ

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

- 25 22 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 )ايال٥ش١ ايكسمي١( زبًّٛ به١ًٝ ايعًّٛ ايسضاغ١عاّ ْ
 

 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 ايطٜانٝات ٚاإلسكا٤ -27

 اإلسكا٤ ٚعًّٛ اؿاغب -28
  ايطٜانٝات ٚعًّٛ اؿاغب -29

 ايطٜانٝات ٚعٛخ ايعًُٝات  -30

 ؾٝعٜا٤ اؾٛاَس -31

 ايؿٝعٜا٤ اإلؾعاع١ٝ -32
 ايؿٝعٜا٤ اي١ٜٚٛٓ -33
 ؾٝعٜا٤ ايبالظَا -34
 ٜا٤ ايؿًعات ٚايػبا٥و ؾٝع -35
 ؾٝعٜا٤ ايطاق١ املتذسز٠  -36
 ايؿٝعٜا٤ اؿ١ٜٛٝ -37
 ايؿٝعٜا٤ ايتطبٝك١ٝ -38
 يهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ -39

 ايهُٝٝا٤ ايتطبٝك١ٝ -40
 اؾٝٛيٛدٝا ايتطبٝك١ٝ    -41
 دٝٛيٛدٝا املٝاٙ  -42
 اؾٝٛؾٝعٜا٤  -43
 تٓكٝ٘ بٝٛيٛد١ٝ                -44
بٝٛيٛدٝا امساى ٚاغتعضاع    -45

 مسهٞ             
 ايتطبٝك١ٝ   ؿؿطات    -46
تكٓٝـ ايٓباتات ايعٖط١ٜ   -47

 ٚايؿًٛضا املكط١ٜ 
 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ايتطبٝك١ٝ  -48
 ؾػٝٛيٛدٝا ايٓبات ايتطبٝكٞ   -49

 بٝٛيٛدٝا املٝاٙ ايعصب١  -50

 زبًّٛ ايتهًُٝٞ يًُعًُني  -51

زبًّٛ ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ  -52
 األضن١ٝ ايتطبٝك١ٝ 

 ؽاؿكٍٛ ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛ -
ٓؿطز يف ايعًّٛ َٔ ؾعب ايتدكل امل

أٚ ايتدكل املعزٚز ملاز٠ ؽكل 
 ايسبًّٛ اٚ َا ٜعازهلا

جيٛظ قبٍٛ اؿاقًني ع٢ً زضد١  -
ايبهايٛضٜٛؽ يف ايعًّٛ ايعضاع١ٝ أٚ 
ايكٝسي١ٝ أٚ ايطب أٚ ايطب ايبٝططٟ 
يف زبًَٛات قػُٞ ايٓبات ٚعًِ 

 اؿٝٛإ أٚ زبًّٛ ايب١٦ٝ 
 

تعكس االَتشاْات َطتني يف ايعاّ  -
 ٚابطٌٜ خالٍ ؾٗطٟ غبتُرب

 ميٓح ايطايب ؾطق٘ ٚاسس٠ يإلعاز٠  -
ٜهٕٛ االَتشإ ؾُٝا ضغب ؾٝ٘ َٔ  -

 َكطضات
ال ٜػُح يكٝس ايطايب أنجط َٔ    -

 عاَني
ٜؿرتط سكٍٛ ايطايب ع٢ً ْػب١  -

% ع٢ً األقٌ َٔ ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ  60
 يسضد١ نٌ َكطض 

َس٠ ايسضاغ١ غٓ٘ زضاغ١ٝ ٜتؿطؽ 
ايطايب خالهلا يًسضاغ١ ايٓعط١ٜ 

 ايع١ًُٝ ٚايتسضٜب١ٝ  ٚ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 )ايال٥ش١ ايكسمي١( َادػتري به١ًٝ ايعًّٛ ايسضاغ١ْعاّ 

 
 )ايال٥ش١ ايكسمي١( زنتٛضاٙ به١ًٝ ايعًّٛ ايسضاغ١ْعاّ 

 

 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 ضٜانٝات  -1
 ؾٝعٜا٤ -2 

 نُٝٝا٤  -3
 دٝٛيٛدٝا -4
 عًِ اؿٝٛإ  -5

 ايٓبات -6
 

 

 ؽاؿكٍٛ ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛ -
يف ايعًّٛ ؽكل َٓؿطز أٚ ؽكل 

زٚز َٔ اسس٣ اؾاَعات املكط١ٜ اٚ َع
بتكسٜط عاّ دٝس نُا ال  اَا ٜعازهل

ٜكٌ تكسٜطٙ يف َاز٠ ايتدكل عٔ 
 دٝس

 

ايٓعط١ٜ ٚايع١ًُٝ كطضات املزضاغ١  -
  ٚيتسضبٝ٘ ملس٠ عاّ داَعٞ 

إ جيتاظ بٓذاح اَتشإ املكطضات  -
 ايسضاغ١ٝ

إ ٜهًـ ايطايب بأدطا٤ عح يف  -
 َٛنٛع ٜكطٙ فًؼ ايه١ًٝ

ٜكسّ ايطايب ْتا٥ر عٛث٘ يف  -
 ضغاي١ تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ

تعكس االَتشاْات َطٙ ٚاسس٠ يف  -
 ايعاّ  

ايطايب ايصٟ ٜطغب يف َكطض ٚاسس  -
أٚ أنجط ٜتكسّ يف ايعاّ ايتايٞ ألزا٤ 
َا ضغب ؾٝ٘ ٚإشا تهطض ضغٛب٘ أيػٞ 
قٝسٙ يًسضد١ ٚجيٛظ اعاز٠ قٝسٙ يف 

 ؽكل اخط.

 االقٌ َس٠ ايسضاغ١ عاَإ ع٢ً -
َطس١ً ايكٝس )ايػ١ٓ  أٚهلُا

 ايتُٗٝس١ٜ(
 ايسضاغ١ املع١ًُٝ. ثاُْٝٗا

 
ضغاي١ يف َس٠ ال تكٌ عٔ عاّ َٔ -

 تاضٜذ ايتػذٌٝ.

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 ضٜانٝات  -7
 ؾٝعٜا٤ -8

 نُٝٝا٤ -9

 دٝٛيٛدٝا -10

 ٝٛإ عًِ اؿ -11

 ْبات -12

ٜؿرتط يكٝس ايطايب يسضد١  -
ايسنتٛضاٙ سكٛي٘ ع٢ً زضد١ 

َٔ اسس٣ ايعًّٛ  يفاملادػتري 
اؾاَعات املكط١ٜ أٚ زضد١ َعازي١ 

 هلا

إدطا٤ عٛخ َبتهطٙ ملس٠ غٓتني  -
ع٢ً األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ 

 ايه١ًٝ ع٢ً ايتػذٌٝ
إ ٜتابع ايطايب خالٍ ؾرت٠  -

ٚسهٛض  ايتػذٌٝ إعساز َٛنٛعات
 سًكات عجٝ٘

ٜكسّ ايطايب ْتا٥ر عٛث٘ يف   -
 ضغاي١ تكبًٗا ؾ١ٓ اؿهِ

 َس٠ ايسضاغ١ عاَإ ع٢ً االقٌ   -
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 
 

 

 طايب ٚطايب١. 30ّ( بعسز 2009 /2010 اؾاَعٞايعاّ  يفبسأت ايسضاغ١ ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايهًٝـ١  -أ 
    2016ّ  عاّ ًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝأٍٚ ال٥ش١ ي -ب
    2016/2017 ّ اؾاَعٞايعاّ ايؿكٌ ايسضاغـــٞ ايجاْٞ َٔ ١ ألٍٚ َط٠ يف ــات ايعًٝا بايهًٝــــبسأت ايسضاغ -ز
 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا  -ز
 

 

                  َادػتري 
 ككات:ؽاملادػتري يف  

 
 

 

 

 

( بتاضٜذ 1128املطبك١ سايًٝا ٖٞ ال٥ش١ ن١ًٝ ايعضاع١ بأغٝٛط ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ )ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ 
28/8/1994. 

 ؽككات:املادػتري يف 
 

 ايع١ًُٝ:يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات  ْعاّ ايسضاغ١
 

 إْتاز ايسٚادٔ 2 إْتاز سٝٛا٢ْ 1

   ٚضاث١ 3

 إْتاز ايسٚادٔ 2 إْتاز سٝٛا٢ْ 1

   ٚضاث١ 3

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 ْعاّ ايعاّ مجٝع ايسبًَٛات

 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات املادػتري

 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات ايسنتٛضاٙ

ايتطٛض: ثاًْٝا  

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 
 :2016/2017 اؾاَعٞايعاّ  يفأعساز املكٝسٜٔ 

 

  

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

- 8 - 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايعضاع١ )ايال٥ش١ ايكسمي١( زبًّْٛعاّ 

 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايعضاع١ )ايال٥ش١ ايكسمي١( َادػتري ْعاّ

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 زبًّٛ اغتػالٍ ٚت١ُٝٓ األضانٞ املػتكًش١ -1
 زبًّٛ إزاض٠ ٚتكِٝٝ املؿطٚعات ايعضاع١ٝ -2

 زبًّٛ تهٓٛيٛدٝا األيبإ -3

 زبًّٛ أَطاض ايٓبات -4

 ؿاض٠زبًّٛ اإلْتاز اؿٝٛاْٞ يف املٓاطل ا -5

 زبًّٛ إْتاز ايسٚادٔ يف املٓاطل اؿاض٠ -6

 زبًّٛ إْتاز اـهط احمل١ُٝ -7

 زبًّٛ ؾانٗ٘ املٓاطل اؿاض٠  -8

 زبًّٛ ْباتات ايع١ٜٓ ٚايٓباتات ايعطط١ٜ ٚايطب١ٝ -9

 زبًّٛ عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا األغص١ٜ -10

 زبًّٛ اإلضؾاز ايعضاعٞ ٚايت١ُٝٓ ايطٜؿ١ٝ -11

 زبًّٛ إْتاز احملاقٌٝ )سبٛب ٚبكٍٛ(  -12

 ّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا ايٛضاث١ زبًّٛ عً -13

 زبًّٛ تطب١ٝ ايٓشٌ ٚإْتاز اؿطٜط -14

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١  -
يف ايعًّٛ  ؽايبهايٛضٜٛ

 ايعضاع١ٝ أٚ َا ٜعازهلا
 

زضاغ١ ٚسسات زضاغ١ٝ َٔ  -
ٚسس٠ اغبٛعٝا يهٌ  16-18

 ؾكٌ

 غٓ٘ داَع١ٝ ٚاسس٠ -
ايسبًَٛات غري َؿع١ً  -

 بايه١ًٝ
ال ٜٛدس طالب َكٝسٜٔ  -

 بايسبًّٛ

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

متٓح ن١ًٝ ايعضاع١ زضد١ املادػتري يف ايعًّٛ 
 ايعضاع١ٝ يف ايتدككات ايتاي١ٝ: 

 أضانٞ َٚٝاٙ    -15
 إضؾاز ظضاعٞ  -16

 اقتكاز ظضاعٞ  -17

 ادتُاع ضٜؿ٢         -18

 أَطاض ْبات -19

 زٚادٔ إْتاز سٝٛا٢ْ ٚ -20

 أيبإ  -21

 عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا األغص١ٜ -22

 خهط –بػاتني  -23

 ظٜٓ٘ –بػاتني  -24

  ؾانٗ٘ –بػاتني  -25

 ٚقا١ٜ ْبات             -26

  قاقٌٝ -27
 ٚضاث١ -28

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١  -
ايبهايٛضٜٛؽ يف ايعًّٛ 
ايعضاع١ٝ أٚ َا ٜعازهلا 

 بتكسٜط عاّ دٝس ع٢ً األقٌ
إشا نإ ايطايب َكٝس يف  -

غري زضد١ ايتدكل ٜكّٛ 
غ١ َٛاز ته١ًُٝٝ بسضا

ٜٚؿرتط سكٛي٘ ع٢ً تكسٜط 
دٝس دسا يف َتٛغط ٖصٙ 
املٛاز يٝتػا٣ٚ َع ايطايب 
اؿاقٌ ع٢ً ْؿؼ ايتدكل 

 املكٝس ي٘ 

ٜهٕٛ ايكٝس خالٍ ؾٗطٟ  -
 ٜٓاٜط ٚانتٛبط

زضاغ١ َكطضات زضاغ١ٝ  -
ٚسس٠ ع٢ً االقٌ  24بٛاقع 

ٚسسات  8باإلناؾ١ اىل 
عجٝ٘ ٚايًػ١ اإللًٝع١ٜ 

)ططم  333 ٚنصيو َكطض
اعساز ٚنتاب١ ايبشح 

 ايعًُٞ( بٛاقع ٚسستني

ٜكّٛ ايطايب ببشٛخ يف  -
املٛنٛع احملسز يسضاغت٘ ملس٠ 
 عاّ ع٢ً األقٌ ٚؾكا يًكإْٛ

ال ميٓح ايطايب ايسضد١ إال 
بعس ادتٝاظٙ مجٝع املكطضات 

 ايسضاغ١ٝ بٓذاح

أضبع غٓٛات عس اقك٢  -
ٚجيٛظ جملًؼ ايه١ًٝ إ ميس 

س٠ اخط٣ بٓا٤ قٝس ايطايب مل
ع٢ً ضأ٣ املؿطف َٚٛاؾك١ 

 فًؼ ايكػِ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايعضاع١ )ايال٥ش١ ايكسمي١( زنتٛضاْٙعاّ 

 

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
متٓح ن١ًٝ ايعضاع١ زضد١ زنتٛض 
ايؿًػؿ١ يف ايعًّٛ ايعضاع١ٝ يف 

 ايتدككات ايتاي١ٝ: 
 أضانٞ َٚٝاٙ -15

 إضؾاز ظضاعٞ -16

 ظضاعٞاقتكاز  -17

 ادتُاع ضٜؿ٢ -18

 أَطاض ْبات -19

 إْتاز سٝٛا٢ْ ٚزٚادٔ   -20

 أيبإ -21

 عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا األغص١ٜ -22

 خهط –بػاتني  -23

 ظٜٓ٘ –بػاتني  -24
 ؾانٗ٘ –بػاتني  -25
 ٚقا١ٜ ْبات  -26

  قاقٌٝ -27

 ٚضاث١ -28

 

ٜؿرتط يكٝس ايطايب يسضد١  -
ايسنتٛضاٙ سكٛي٘ ع٢ً زضد١ 

 املادػتري يف ايعًّٛ ايعضاع١ٝ 

اٜط ٜهٕٛ ايكٝس خالٍ ؾٗطٟ ٜٓ -
 ٚانتٛبط

 

ٚسسٙ  45زضاغ١ َكطضات زضاغ١ٝ  -
ٚسسٙ  12ع٢ً االقٌ َٛظع٘ ناالتٞ 

ٚسس٠ ع٢ً  33يًبشح ع٢ً االقٌ، 
االقٌ َٔ املكطضات ايع١ًُٝ عال٠ٚ 
ع٢ً زضاغت٘ اسس٣ ايًػات االدٓب١ٝ 

اغتدساّ  334ٚنصيو َكطض 
اؿاغب األىل يف ؾطع ايتدكل 

 بٛاقع ٚسستني

ٛنٛع ٜكّٛ ايطايب ببشٛخ يف امل -
احملسز يسضاغت٘ ملس٠ عاَني ع٢ً 

 األقٌ ٚؾكا يًكإْٛ

ال ميٓح ايطايب ايسضد١ إال بعس  -
ادتٝاظٙ مجٝع املكطضات ايسضاغ١ٝ 

 بٓذاح.

مخؼ غٓٛات عس اقك٢ ٚجيٛظ  -
جملًؼ ايه١ًٝ إ ميس قٝس ايطايب 
ملس٠ اخط٣ بٓا٤ ع٢ً ضأ٣ املؿطف 

 َٚٛاؾك١ فًؼ ايكػِ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

 

 ن١ًٝ ايتذاض٠  .1

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ  .2

 ن١ًٝ اؿكٛم  .3

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ  .4

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ  .5

 ن١ًٝ اـس١َ االدتُاع١ٝ  .6

 ن١ًٝ اآلزاب  .7

 ن١ًٝ ضٜاض األطؿاٍ  .8

 اؾسٜس بايٛازٟن١ًٝ اآلزاب   .9

 اؾسٜس بايٛازٟن١ًٝ ايرتب١ٝ   .10

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ بايٛازٟ اؾسٜس  .11
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

 

 ّ(1963 /1964 اؾاَعٞايعاّ  يفغ١ مبطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايه١ًٝ بسأت ايسضا -أ
    1968 ّ عاّ يف أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ -ب

  ّ( 1969 /1970 اؾاَعٞبسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف ايعاّ  -ز 
 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا  -ز

 

 زنتٛضاٙ                            َادػتري                          زبًّٛ 
 

 ؽككات:ايسبًَٛات يف 
 

 املادػتري يف ؽككات: 
 
 
 
 
 
 

 املطادع١ 2 ايتهايٝـ 1
 ايسضاغات املكطؾ١ٝ 4 ايتأَني 3

 إزاض٠ األعُاٍ 2 احملاغب١ 1
 ١ٝ ايعا١َٚاملاي االقتكاز 3

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

  ؽككات:ايسنتٛضاٙ يف 
 

 
 
 

 :24/9/2008( بتاضٜذ 3001ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ) ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ اؿاي١ٝ
 

 ايسبًـــّٛ:
 

 

 املادػتري:
 

 

 ايؿًػؿ١:زنتٛضاٙ 
 

 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 

 إزاض٠ األعُاٍ 2 احملاغب١ 1
 اإلسكا٤ ٚايطٜان١ ٚايتأَني 3

1 
 -إزاض٠ األعُاٍ  -ايسبًّٛ املٗين يف ؽككات احملاغب١ 

 ايتأَني -ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ  -االقتكاز 
 ايسبًَٛات ايتدكك١ٝ بأقػاّ ايه١ًٝ 2

 ايتأَني املٗين 4 املطادع١ ٚايهطا٥ب 3
 ايت١ُٝٓ اإلزاض١ٜ 6 اإلزاض٠ ايعا١َ 5
 إزاض٠ املػتؿؿٝات 8 ايتأَني 7
 ايهطا٥ب 10 املطادع١ 9
 ايػٝاغات ايعا١َ 12 قاغب١ املكاضف 11
   ِٝايبشح ٚايتكٝ 13

1 
 -املادػتري املٗين يف أقػاّ ايه١ًٝ املدتًؿ١ )احملاغب١ 

 2 ايتأَني(-االقتكاز  -إزاض٠ األعُاٍ 
 -َادػتري ايعًّٛ يف ؽككات )احملاغب١ 

االقتكاز  -ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ  -إزاض٠ األعُاٍ 
 ايتأَني(-

 إزاض٠ األعُاٍ -ايتأَني  -ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ  -القتكاز ا -زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف )احملاغب١  1

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 زضاغٝني ع٢ً ؾكًني َكطضات ملس٠ عاّ مجٝع ايسبًَٛات
 ملس٠ عاّ + ضغاي١ زضاغ١ٝ َكطضات املادػتري
 ضغاي١زضاغ١ٝ ملس٠ عاّ + َكطضات  ايسنتٛضاٙ

ايتطٛض: ثاًْٝا  
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايعًٝا:الب ايسضاغات ط

 تكطٜبًا:ايه١ًٝ بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ 

 اإلمجايٞ زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايعاّ اؾاَعٞ

 17 ــ 17 ــ 1975/1976 -1970/1971

1976/1977- 1980/1981 8 23 1 32 

1981/1982- 1985/1986 112 38 16 166 

1986/1987- 1990/1991 152 18 19 189 

1991/1992- 1995/1996 142 18 12 172 

1996/1997- 1999/2000 260 19 7 286 

2000/2001- 2005/2006 302 35 22 359 

2006/2007- 2010/2011 282 48 23 353 

2011/2012- 2015/2016 696 45 45 786 

 2360 145 261 1954 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :2016/2017 اؾاَعٞعاّ اي يفأعساز املكٝسٜٔ 
 

 
  ايٛاؾسٜٔ:

 :2017/ 2016يف ايعاّ اؾاَعٞ  ٕٚبٝإ إمجايٞ بأعساز ايطالب ايٛاؾسٜٔ املكٝس

 

    
 :2016/ 2015يف ايعاّ اؾاَعٞ  نئ املُٓٛسٜايٛاؾس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

221 44 14 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 1 1 - يٝبٝا
 6 8 - ايُٝٔ

 7 9 - اإلمجايٞ

 زنتٛضاٙ َادػتري د١ٗ اإلٜؿاز

 3 - ايُٝٔ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايتذاض٠ )زبًّٛ( بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ْعاّ 

 

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

قػِ احملاغب١: )زبًّٛ ايسضاغات امل١ٝٓٗ املتكس١َ :  أٚاًل
-زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا يف احملاغب١: أ -يف احملاغب١ 

-زبًّٛ املطادع١ ٚايهطا٥ب ز-زبًّٛ احملاغب١ املاي١ٝ ب
زبًّٛ -زبًّٛ قاغب١ املكاضف ٚاملؤغػات املاي١ٝ ز

 .احملاغب١ اإلزاض١ٜ ٚايتهايٝـ
 : قػِ إزاض٠ األعُاٍ:ثاًْٝا

زبًّٛ  -زبًّٛ إزاض٠ املػتؿؿٝات  -)زبًّٛ ايتػٜٛل 
َٓعُات األعُاٍ زبًّٛ ايت١ُٝٓ  إزاض٠ األظَات يف

 اإلزاض١ٜ
: قػِ االقتكاز ٚاملاي١ٝ ايعا١َ: )زبًّٛ ايسضاغات ثايجًا

زبًّٛ اقتكازٜات أغٛام  -امل١ٝٓٗ املتكس١َ يف االقتكاز 
زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا يف اقتكازٜات  -املاٍ ٚايبٛضقات 

زبًّٛ اقتكازٜات  - اؾس٣ٚاملؿطٚعات ٚزضاغ١ 
زبًّٛ اقتكازٜات ايت١ُٝٓ  -كاالت املعًَٛات ٚاالت

 ايبؿط١ٜ
: قػِ اإلسكا٤ ٚايطٜان١ ٚايتأَني: )زبًّٛ ضابعًا

زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا ٜٚؿٌُ: زبًّٛ  -ايتأٌٖٝ املٗين 
زبًّٛ  -زبًّٛ تأَٝٓات عا١َ  -تأَني األؾدام 

 تأَٝٓات ادتُاع١ٝ
: قػِ ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ ٚاإلزاض٠ ايعا١َ )زبًّٛ خاَػًا

 ت ايعًٝا(:ايسضاغا
 -زبًّٛ ايسضاغات ايػٝاغ١ٝ  -)زبًّٛ اإلزاض٠ احمل١ًٝ 

 -زبًّٛ املؿاٚنات ايسٚي١ٝ  -زبًّٛ ايػٝاغات ايعا١َ 
زبًّٛ املٓعُات غري  -زبًّٛ ؼًٌٝ األظَات ايسٚي١ٝ 

 اؿه١َٝٛ(

زبًّٛ ايسضاغات امل١ٝٓٗ  أٚاًل
 املتكس١َ:

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل  -1
ع٢ً ايبهايٛضٜٛؽ )أٚ 

ػاْؼ( ايصٜٔ ايًٝ
ادتاظٚا ايسضاغ١ 
ايتأ١ًٖٝٝ بٓذاح 
ٚنصيو مجٝع ايطالب 
اؿاقًني ع٢ً 
بهايٛضٜٛؽ ايتذاض٠ أٚ 

 َا ٜعازي٘.

زبًّٛ ايسضاغات  :  ثاًْٝا
 ايعًٝا:

ًٜتشل بٗا ايطايب ايصٟ  -1
أمت بٓذاح زضاغ١ مجٝع 
َكطضات ايسضاغ١ 
ايتُٗٝس١ٜ ٚنصيو 
ايطالب اؿاقًني ع٢ً 
ايبهايٛضٜٛؽ أٚ َا 

عازي٘ يف فاٍ ٜ
 ايتدكل ايسبًّٛ.

ٜسضؽ َكطضات َٔ املػتٟٛ 
غاع١  30عسز غاعاتٗا  500

 َعتُس٠.

اؿس األقك٢ يسضاغ١ 
 ايسبًّٛ عاَإ داَعٝني
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايتذاض٠ )َادػتري( بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ْعاّ 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

ّٛ يف زضد١ َادػتري ايعً -1
ايتدككات اآلت١ٝ: )احملاغب١ 

 –ايتأَني  –إزاض٠ األعُاٍ  –
 االقتكاز ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ(.

زضد١ املادػتري املٗين يف  -2
 –إزاض٠ األعُاٍ  –)احملاغب١ 

 ايتأَني( –االقتكاز 

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل 
ع٢ً ايبهايٛضٜٛؽ أٚ 
ايًٝػاْؼ بتكسٜط عاّ 
دٝس عًٞ األقٌ يف ؾطع 

إسس٣  ايتدكل َٔ
نًٝات ايتذاض٠ 
باؾاَعات املكط١ٜ أٚ 
أ١ٜ زضد١ َعازي١ هلا 
َٔ أٟ َعٗس أخط َعرتف 
ب٘ َٔ اجملًؼ األع٢ً 
يًذاَعات، ٚجيٛظ 
قبٍٛ قٝس ايطايب 
بتكسٜط عاّ أقٌ َٔ 
دٝس باإلناؾ١ إىل أسس 
زبًَٛات ايسضاغات 
ايعًٝا َٔ إسس٣ نًٝات 
ايتذاض٠ املعرتف بٗا َٔ 
اجملًؼ األع٢ً 

بتكسٜط عاّ  يًذاَعات
 دٝس عًٞ األقٌ.

 أٚاًل زضد١ املادػتري املٗين:
ٜكّٛ ايكػِ املدتل بتشسٜس املكطضات ايسضاغ١ٝ يًطايب ٚاييت تال٥ِ  -1

َٛنٛع ايبشح َٔ بني املكطضات املعتُس٠ َٔ فًؼ ايه١ًٝ عٝح ال تكٌ 
 غاع١ َعتُس42.٠عٔ 

جًا غاع١ َعتُس٠ إٔ ٜعس ع24جيٛظ يًطايب بعس االْتٗا٤ َٔ زضاغ١  -2
تطبٝكًٝا يف َٛنٛع حيسزٙ ي٘ املؿطف ٜٚعتُس َٔ فًؼ ايكػِ 

 املدتل ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚفًؼ ايه١ًٝ.

 ٜتِ تكِٝٝ ايبشح َٔ خالٍ ؾ١ٓ ٜؿهًٗا ايكػِ املدتل. -3

عًٞ ايطايب قبٌ ايبس٤ يف إعساز ايبشح إٔ جيتاظ اَتشإ ؾٗاز٠  -4
 ايتٜٛؿٌ.

ري املٗين بعس إٔ ٜتِ بٓذاح حيكٌ ايطايب عًٞ زضد١ املادػت -5
 .3.0َتطًبات ايسضاغات ٚمبعسٍ ال ٜكٌ عٔ 

جيٛظ جملًؼ ايكػِ املدتل إٔ ٜهًـ ايطايب بادتٝاظ بعض املكطضات  -6
ايسضاغ١ٝ اييت حيسزٖا ي٘ املؿطف َٔ نُٔ املكطضات ايسضاغ١ٝ 

 بايكػِ.

 ايسضاغ١ بٗصٙ ايسضد١ َٓت١ٝٗ ٚال ؼتاز يتؿطؽ. -7

 عًّٛ يف ؽككات األقػاّ:ثاًْٝا زضد١ َادػتري اي
ٜكّٛ ايكػِ املدتل بتشسٜس املكطضات ايسضاغ١ٝ يًطايب ٚاييت تال٥ِ  -1

َٛنٛع ايبشح َٔ بني املكطضات املعتُس٠ َٔ فًؼ ايه١ًٝ عٝح ال تكٌ عٔ 
 غاع١ َعتُس٠.18

غاع١ َعتُس٠ إٔ ٜعس ضغاي١ 12جيٛظ يًطايب بعس االْتٗا٤ َٔ زضاغ١  -2
َعتُس٠ يف َٛنٛع ٜٛاؾل عًٝ٘ املؿطف غاع١ 18ع١ًُٝ تكِٝ ع٢ً أْٗا 

ٜٚعتُس َٔ فًؼ ايكػِ املدتل ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ 
 ٚفًؼ ايه١ًٝ.

عًٞ ايطايب قبٌ ايبس٤ يف إعساز ايبشح إٔ جيتاظ اَتشإ ؾٗاز٠  -3
 ايتٜٛؿٌ.

ال ٜتكسّ ايطايب ملٓاقؿ١ ايطغاي١ قبٌ ادتٝاظ مجٝع املكطضات بٓذاح  -4
 .3.0ٚمبعسٍ ال ٜكٌ عٔ 

جيٛظ جملًؼ ايكػِ املدتل إٔ ٜهًـ ايطايب بادتٝاظ بعض املكطضات  -5
ايسضاغ١ٝ اييت حيسزٖا ي٘ املؿطف َٔ نُٔ املكطضات ايسضاغ١ٝ 

 بايكػِ.

جيب إٔ ٜتِ قبٍٛ ايٓؿط يٛضق١ ع١ًُٝ َػتدًك١ َٔ قتٜٛات  -6
ايطغاي١ يف ف١ً ع١ًُٝ َتدكك١ ٚقه١ُ أٚ يف َؤمتط عًُٞ 

 ط أٚ ايكبٍٛ يًٓؿط.َتدكل ٜٚكسّ َا ٜؿٝس ايٓؿ

َس٠ ايسضاغ١ ال تكٌ 
عٔ غٓتإ َٔ 
تاضٜذ ايكٝس، ٚغ١ٓ 
َٔ تاضٜذ تػذٌٝ 

 َٛنٛع ايبشح
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 زنتٛضاٙ( بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ –َادػتري  –ايسضاغ١ به١ًٝ ايتذاض٠ )زبًّٛ ْعاّ 

 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

زضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف  -1
 احملاغب١

زضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف  -2
إزاض٠ األعُاٍ )إزاض٠ إْتاز 

 ٚعًُٝات(
زضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف  -3

إزاض٠ األعُاٍ )إزاض٠ ٚغًٛى 
 (تٓعُٝٞ

زضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف  -4
 االقتكاز

زضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف  -5
إزاض٠ األعُاٍ )إزاض٠ َٛاضز 

 بؿط١ٜ(
زضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف  -6

 ايتأَني
زضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف  -7

 إزاض٠ األعُاٍ )إزاض٠ تػٜٛل(
زضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف  -8

 ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ
زضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف  -9

 إزاض٠ األعُاٍ )إزاض٠ َاي١ٝ(

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً  -1
َادػتري ايعًّٛ يف ْؿؼ 
ايتدككات َٔ إسس٣ نًٝات 
ايتذاض٠ باؾاَعات املكط١ٜ 

١ زضد١ َعازي١ هلا َٔ أٚ أٜ
َعٗس عًُٞ أخط َعرتف ب٘ َٔ 

 اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات.

إٔ ٜتكسّ بطًب إيٞ عُٝس  -2
ايه١ًٝ يًكٝس بعس َٛاؾك١ أسس 
األغاتص٠ أٚ األغاتص٠ 
املػاعسٜٔ ع٢ً اإلؾطاف 
ٜٚعطض ايطًب ع٢ً فًؼ 
ايكػِ املدتل العتُاز 
اإلؾطاف ٚؼسٜس فاٍ 
ايبشح ثِ ٜعطض األَط ع٢ً 

ايسضاغات ايعًٝا ؾ١ٓ 
 ٚايبشٛخ ثِ فًؼ ايه١ًٝ.

عسز  700ٜسضؽ ايطايب َكطضات زضاغ١ٝ َٔ املػتٟٛ  -1
غاع١ َعتُس٠ حيسزٖا ايكػِ املدتل بٓا٤ 18غاعاتٗا 

ع٢ً اقرتاح ؾ١ٓ اإلؾطاف ٚاعتُاز ؾ١ٓ ايسضاغات 
 ايعًٝا ٚايبشٛخ َٚٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ.

ضغاي١  غاع١ َعتُس٠ إٔ ٜعس12بعس االْتٗا٤ َٔ زضاغ١  -2
غاع١ َعتُس٠ يف َٛنٛع 30ع١ًُٝ تكِٝ ع٢ً أْٗا 

ٜٛاؾل عًٝ٘ املؿطف ٜٚعتُس َٔ فًؼ ايكػِ املدتل 
 ٚؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚفًؼ ايه١ًٝ.

ال ٜتكسّ ايطايب ملٓاقؿ١ ايطغاي١ قبٌ ادتٝاظ مجٝع  -3
ٚجيٛظ ي٘ إعاز٠  3.0املكطضات بٓذاح ٚمبعسٍ ال ٜكٌ عٔ 

 ضاغ١ َكطضات أخطٟ يتشػني املعسٍ.بعض املكطضات أٚ ز

 إٔ جيتاظ اَتشإ ؾٗاز٠ ايتٜٛؿٌ. -4

جيتاظ ايطايب االَتشإ ايتأًٖٝٞ ايؿاٌَ خالٍ ؾرت٠ ال  -5
 تتذاٚظ غ١ٓ َٔ بسا١ٜ ايكٝس هلصا االَتشإ.

حيسز املؿطف )ؾ١ٓ اإلؾطاف( يًطايب فااًل يًبشح  -6
ٜٚعتُس َٔ فًؼ ايكػِ املدتل ٚؾ١ٓ ايسضاغات 

شٛخ بايه١ًٝ ٜٚكسّ ايطايب ضغاي١ بٓتا٥ر ايعًٝا ٚايب
 ايبشح عٝح متجٌ إناؾ١ دسٜس٠ يف ؾطع ايتدكل.

ٜعتُس فًؼ ايه١ًٝ ؾ١ٓ املُتشٓني يالَتشإ  -7
ايتأًٖٝٞ ايؿاٌَ يطايب ايسنتٛضاٙ بٓا٤ ع٢ً َٛاؾك١ 
فًؼ ايكػِ املدتل ٚاعتُاز ؾ١ٓ ايسضاغات ايعًٝا 

تشإ ٚايبشٛخ بايه١ًٝ ٚتكّٛ ايًذ١ٓ بٛنع االَ
 ايتأًٖٝٞ ايؿاٌَ.

ميٓح ايطايب ايسضد١ بعس َطٚض ثالخ غٓٛات ع٢ً األقٌ  -8
َٔ تاضٜذ ايكٝس أٚ عاَني َٔ تاضٜذ تػذٌٝ َٛنٛع 

 ايبشح.

قبٍٛ ايطغاي١ َٔ ؾ١ٓ اؿهِ ٚايتٛق١ٝ مبٓح  -9
 ايسضد١.

ؾبٍٛ ايٓؿط يٛضقتني عًُٝتني َػتدًكتني َٔ قتٜٛات -10
يف َؤمتط ايطغاي١ يف ف١ً َتدكك١ ٚقه١ُ أٚ 

َتدكل ٚقهِ ٜٚكسّ َا ٜؿٝس ايٓؿط أٚ ايكبٍٛ 
 يًٓؿط.

َس٠ ايسضاغ١ ثالخ 
غٓٛات َٔ تاضٜذ 

ٚاؿس ايكٝس 
مخؼ  األقك٢

غٓٛات َٔ تاضٜذ 
ٚجيٛظ املس  ايكٝس

مبٛاؾك١ فًؼ 
ايكػِ ٚفًؼ 
ايه١ًٝ بٓا٤ً ع٢ً 

 تكطٜط املؿطف.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

   1957ّ ــ١ عــاّ بسأت ايسضاغ١ ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايهًٝــ -أ
    16/9/1970ّ أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ  -ب
  1970 ّ بسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف عــاّ  -ز
 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا  -ز 

 
 

 زنتٛضاٙ                           َادػتري                              زبًّٛ 
 

 ؽككات: ايسبًَٛات يف
 

 
  

 ايسبًّٛ امل١ٝٓٗ يف ايرتب١ٝ 2 ايسبًّٛ اـاق١ يف ايرتب١ٝ 1
 ايعاَني(ْعاّ  –ايعاّ  )ْعاّايسبًّٛ ايعا١َ يف ايرتب١ٝ  3

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايتاي١ٝ:املادػتري ٚايسنتٛضاٙ يف ايتدككات 
 

 

 

 

 .20/9/2016( بتاضٜذ 4737ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ) ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ اؿاي١ٝ
 

 ؽككات: يفايسبًـــَٛات 
 

 ايسبًّٛ اـاق١ يف ايرتب١ٝ -أ 

 اـاق١ايسبًّٛ اـاق١ يف ايرتب١ٝ -ب

 ( يف ؽككات:2015/ 2014)بسأت يف ايعاّ اؾاَعٞ      

 
  

 
 ايعاَني(ْعاّ  –ايعاّ  )ْعاّايسبًّٛ ايعا١َ يف ايرتب١ٝ  -ز

 ايسبًّٛ امل١ٝٓٗ يف ايرتب١ٝ يف ؽككات: -ز    

 
 
 
 
 

  

 كلايتد ايكػِ ّ

 املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ 1
 -ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ  -ايًػ١ اإللًٝع١ٜ  -ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ 

عًِ ايٓؿؼ  -ايعًّٛ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚاؾٝٛيٛدٝا  -ايهُٝٝا٤  -ايؿٝعٜا٤  -ايطٜانٝات 
 ايتاضٜذ -اؾػطاؾٝا  -

 ٓؿػ١ٝايكش١ اي  -عًِ ْؿؼ ايُٓٛ  -عًِ ايٓؿؼ ايتعًُٝٞ  عًِ ايٓؿؼ 2
 إزاض٠ تع١ًُٝٝ -تطب١ٝ َكاض١ْ  -أقٍٛ تطب١ٝ  أقٍٛ ايرتب١ٝ 3
 - تطب١ٝ طؿٌ 4

 ايتداطب 2 قعٛبات ايتعًِ 1
 تؿٛم َٖٚٛب١ 4 ايتٛسس 3

 اإلضؾاز ايٓؿػٞ 2 ايرتب١ٝ اـاق١ 1
 اإلزاض٠ املسضغ١ٝ 4 ٚتطٜٛط املٓاٖرؽطٝط  3
 تعًِٝ ايهباض 6 تسضٜؼ َٛاز ايتدكل 5
 اؿها١ْ ٚضٜاض األطؿاٍ 8 ايكٝاؽ ايٓؿػٞ ٚايرتبٟٛ 7

ايتطٛض: ثاًْٝا  
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايتاي١ٝ:ايتدككات  يفاملادػتري ٚايسنتٛضاٙ 
 

 

 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 
 

 
  

 ايتدكل ايكػِ ّ

 املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ 1
 -ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ  -ًٝع١ٜ ايًػ١ اإلل -ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ 

 -ايعًّٛ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚاؾٝٛيٛدٝا   -ايهُٝٝا٤  -ايؿٝعٜا٤  -ايطٜانٝات 
 ايتاضٜذ -اؾػطاؾٝا  -عًِ ايٓؿؼ 

 ايرتبٟٛ عًِ ايٓؿؼ 2
ايرتب١ٝ  – ايكش١ ايٓؿػ١ٝ -عًِ ْؿؼ ايُٓٛ  -عًِ ايٓؿؼ ايتعًُٝٞ 

 اـاق١
 إزاض٠ تع١ًُٝٝ  - تطب١ٝ َكاض١ْ  -ٍٛ تطب١ٝ قأ أقٍٛ ايرتب١ٝ 3
 - ايرتب١ٝ املكاض١ْ 4
 - ايكش١ ايٓؿػ١ٝ 5

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َكطضات زضاغ١ٝ ع٢ً ؾكًني زبًّٛ

 املادػتري
 زضاغ١ٝ ملس٠ غ١ٓ َكطضات

 ع٢ً ؾكًني ثِ ضغاي١

 ايسنتٛضاٙ
 زضاغ١ٝ ملس٠ غ١ٓ َكطضات

 ثِ ضغاي١ ع٢ً ؾكًني
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 
 :بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زبًَٛات ايسضاغات ايعًٝا به١ًٝ ايرتب١ٝ بأغٝٛط َٓص إْؿا٥ٗا ٚست٢ اآلٕ

 

 

 إمجايٞ املُٓٛسني ايعاّ اؾاَعٞ ايسبًّٛ ّ

1 
 ايسبًّٛ اـاق١ يف ايرتب١ٝ

 ايجا١ْٝ( )ايػ١ٓ
1972 -2006 2742 
2007 -2016 2259 

 سبًّٛ امل١ٝٓٗاي 2
1990 -2006 2914 
2007 -2016 3926 

3 
 ايسبًّٛ ايعا١َ يف ايرتب١ٝ

 ايٛاسس(ايعاّ  )ْعاّ
1983 -2006 637 
2007 -2016 37653 

4 
 ايسبًّٛ ايعا١َ يف ايرتب١ٝ

 ايعاَني( )ْعاّ
1983 -2006 637 
2007 -2016 5458 

 102 2016- 2015 ايسبًّٛ اـاق١ يف ايرتب١ٝ اـاق١ 5
 56328 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايه١ًٝ تكطٜبًا:بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ 
 

 

 

 زنتٛضاٙ َادػتري ايػ١ٓ

1973- 1978 22 - 
1978 – 1983 30 16 
1984 – 1988 23 25 
1989 – 1993 30 17 
1994 – 1998 47 43 
1999 – 2003 71 40 
2004 – 2008 80 53 
2009 – 2013 73 64 
2014 – 2016 137 29 

 287 513 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :2016/2017 اؾاَعٕٞ بايسضاغات ايعًٝا يف ايعاّ ٚبٝإ بأعساز املكٝس
 ايسبًَٛات:

 

 املادػتري ٚايسنتٛضاٙ:

 :2016/2017 اؾاَعٞايعاّ  ٚايسنتٛضاٙ يفٕ يسضد١ املادػتري ٚأعساز املكٝس

 ايٛاؾسٕٚ
 :2017/ 2016يف ايعاّ اؾاَعٞ  ٕٚبٝإ إمجايٞ بأعساز ايطالب ايٛاؾسٜٔ املكٝس

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 8 3 - ايُٝٔ
 - 1 - ايعطام
 2 - - األضزٕ

 1 - - ؾًػطني
 11 4 - اإلمجايٞ

 

 ايعسز اغِ ايسبًّٛ

 4403 ايعاّ( )ْعاّ ايسبًّٛ ايعا١َ يف ايرتب١ٝ
 ايسبًّٛ ايعا١َ يف ايرتب١ٝ

 ايعاَني( )ْعاّ
 109       أٚيٞ       
 85ثا١ْٝ           

 1092 ايسبًّٛ امل١ٝٓٗ يف ايرتب١ٝ
 622 ايسبًّٛ اـاق١ يف ايرتب١ٝ

 331 ايسبًّٛ اـاق١ يف ايرتب١ٝ اـاق١
 6642 اإلمجايٞ

 ايعسز ايسضد١

 325 املادػتري
 102 ايسنتٛضاٙ
 427 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :2016/ 2015يف ايعاّ اؾاَعٞ  ٛسٕٛايٛاؾسٕٚ املُٓ

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 - 1 - ايُٝٔ

 1 - - ؾًػطني
 1 1 - اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايكسمي١ ٚال٥ش١ ايػاعات املعتُس٠ زبًّٛ( بايال٥ش١اؾسٜس )بأغٝٛط ٚايرتب١ٝ بايٛازٟ  ايسضاغ١ به١ًٝ ايرتب١ْٝعاّ 
 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 ايسبًّٛ ايعا١َ / ْعاّ ايعاّ ايٛاسس

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ ايًٝػاْؼ أٚ 
زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ أٚ زضد١ ع١ًُٝ 
أخط٣ َعازي١ هلا َٔ اجملًؼ األع٢ً 

 يًذاَعات.

 ايتؿطؽ يًسضاغ١

َس٠ ايسضاغ١ غ١ٓ داَع١ٝ ٚاسس٠ ع٢ً 
ؾكًني زضاغٝني ٜعكس اَتشإ ايؿكٌ 

ؿكٌ ايسضاغٞ األٍٚ يف ٜٓاٜط ٚاي
ايسضاغٞ ايجاْٞ يف ْٜٛٝٛ ٚايسٚض 

 ايجاْٞ يف غبتُرب

 َس٠ ايسضاغ١ يٌٓٝ ايسبًّٛ
 ايعا١َ غ١ٓ ٚاسس٠

 

 ايسبًّٛ ايعا١َ / ْعاّ ايعاَني 
اؿكٍٛ ع٢ً َؤٌٖ عايٞ، َعاٚي١ 

 ١َٓٗ ايتسضٜؼ

َس٠ ايسضاغ١ غٓتني داَع١ٝ َكػ١ُ 
إىل ؾكًني زضاغٝتني ٜعكس اَتشإ 

اٜط ايؿكٌ ايسضاغٞ األٍٚ يف ٜٓ
ٚايؿكٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ يف ْٜٛٝٛ 

 ٚايسٚض ايجاْٞ يف غبتُرب

 عاَني

ايسبًّٛ امل١ٝٓٗ يف ايرتب١ٝ ٚتؿٌُ 
 ايتدككات 

 إزاض٠ َسضغ١ٝ     -1

 إضؾاز ْؿػٞ  -2
 تطب١ٝ خاق١ قِ  -3
 تطب١ٝ خاق١ عُٝإ  -4
 َٓاٖر ٚبطاَر تعًِٝ  -5

 َعًِ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ  -6

 تطب١ٝ ايطؿٌ  -7

 َعًِ تطب١ٝ خاق١  -8

زضد١ ايًٝػاْؼ يف اؿكٍٛ ع٢ً 
ايعا١َ َٔ  ّٚايرتب١ٝ أٚ ايسبًٛاآلزاب 

إسس٣ اؾاَعات املكط١ٜ بتكسٜط عاّ 
 )دٝس( أٚ َؤٌٖ تطبٟٛ داَعٞ أخط

َس٠ ايسضاغ١ غ١ٓ داَع١ٝ ٚاسس٠ ع٢ً 
ؾكًني زضاغٝني ٜعكس اَتشإ ايؿكٌ 

يف ٜٓاٜط ٚايؿكٌ  األٍٚ ايسضاغٞ
ايسضاغٞ ايجاْٞ يف ْٜٛٝٛ ٚايسٚض 

 ُربايجاْٞ يف غبت

 َس٠ ايسضاغ١ غ١ٓ داَع١ٝ

ايسبًّٛ اـاق١ يف ايرتب١ٝ ٚتؿٌُ 
 ايتدككات

 عًِ ْؿؼ تطبٟٛ  -1

 َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ  -2
 قش١ ْؿػ١ٝ  -3
 أقٍٛ ايرتب١ٝ  -4
 تطب١ٝ َكاض١ْ  -5

 تطب١ٝ ايطؿٌ  -6

إٔ ٜهٕٛ ساقٌ ع٢ً ايسبًّٛ 
امل١ٝٓٗ بتكسٜط عاّ )دٝس( أٚ ساقٌ 

ع٢ً )دٝس( يف ايسضد١ اؾاَع١ٝ 
 األٚىل

اغ١ غ١ٓ داَع١ٝ ٚاسس٠ ع٢ً َس٠ ايسض
ؾكًني زضاغٝني ٜعكس اَتشإ ايؿكٌ 
ايسضاغٞ يف ٜٓاٜط ٚايؿكٌ ايسضاغٞ 

ايجاْٞ يف ْٜٛٝٛ ٚايسٚض ايجاْٞ يف 
 غبتُرب

 َس٠ ايسضاغ١ غ١ٓ داَع١ٝ

ايسبًّٛ اـام يف ايرتب١ٝ )ايربْاَر 
 اـام(

ٜكبٌ بٗصا ايربْاَر اؿاقًني ع٢ً 
زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ اٚ ايًٝػاْؼ 

 باؾاَعات املكط١ٜ

زضاغ١ٝ ملس٠ إٔ جيتاظ ايطايب َكطضات 
 ؾكًني زضاغٝنيَٛظع١ ع٢ً عاّ 

 عاّ داَعٞ ٚاسسَس٠ ايسضاغ١ 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايكسمي١ ٚال٥ش١ ايػاعات املعتُس٠ بأغٝٛط ٚايرتب١ٝ بايٛازٟ اؾسٜس )َادػتري( بايال٥ش١ ايسضاغ١ به١ًٝ ايرتب١ْٝعاّ 

 

 ايكسمي١ ٚال٥ش١ ايػاعات املعتُس٠ ( بايال٥ش١اؾسٜس )زنتٛضاٙ بايٛازٟبأغٝٛط ٚايرتب١ٝ  ايسضاغ١ به١ًٝ ايرتب١ْٝعاّ 

 

 ايسضاغ١ َس٠ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 أقٍٛ ايرتب١ٝ  .1
ٚاإلزاض٠ ايرتب١ٝ املكاض١ْ  .2

  ايتع١ًُٝٝ
 املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ  .3

 عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ  .4
 قش١ ْؿػ١ٝ  .5

 تطب١ٝ ايطؿٌ  .6

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ ايسبًّٛ امل١ٝٓٗ  -
ايرتب١ٝ بتكسٜط عاّ  ٚاـاق١ يف

 دٝس ع٢ً األقٌ 
َعاٚي١ ١َٓٗ ايتسضٜؼ ملس٠ عاَني  -

 األقٌ.ع٢ً 

زضاغ١ٝ طايب َكطضات إٔ جيتاظ اي -
عاّ َٛظع١ ع٢ً ؾكًني  ملس٠

 زضاغٝتني 
 تػذٌٝ َٛنٛع ايبشح  -
إعساز ايطغاي١ بعس عاّ ع٢ً األقٌ  -

َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ 
ع٢ً ايتػذٌٝ طبكا يًكإْٛ 

 ٚايال٥ش١.

 

َس٠ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً زضد١ 
غٓٛات إال  ثالخايرتب١ٝ  يفاملادػتري 

 ع٢ًبكا٤ فًؼ ايه١ًٝ اإل إشا ضأٟ
ايتػذٌٝ ؾرت٠ أخطٟ حيسزٖا بٓا٤ 

 ع٢ًاقرتاح ؾ١ٓ اإلؾطاف  ع٢ً
 ايطغاي١ ٚفًؼ ايكػِ.

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 ١ أقٍٛ ايرتبٝ .1
 ايرتب١ٝ املكاض١ْ  .2
 املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ  .3

 عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ  .4
 قش١ ْؿػ١ٝ                 .5

 تطب١ٝ ايطؿٌ .6

 يفاؿكٍٛ ع٢ً زضد١ املادػتري  -
ايرتب١ٝ بتكسٜط عاّ دٝس ع٢ً 

 األقٌ 
َعاٚي١ ١َٓٗ ايتسضٜؼ ملس٠ أضبع١  -

 أعٛاّ   

إٔ جيتاظ ايطايب املكطضات  -
٢ ملس٠ عاّ   َٛظع١ عً ايسضاغ١ٝ

 ؾكًني زضاغٝني 

 ايبشح.تػذٌٝ َٛنٛع  -
عاَني ع٢ً  خالٍإعساز ايطغاي١  -

األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ 
ايه١ًٝ ع٢ً ايتػذٌٝ طبكا 

 ٚايال٥ش١يًكإْٛ 

إٔ جيتاظ ايطايب بٓذاح زٚض٠  -
يػ١ أدٓب١ٝ ٚزٚض٠ 

ELPT ٍٚزض٠ ا.ICDL. 

َس٠ ايسضاغ١ مخؼ غٓٛات إال إشا ضأٟ 
تػذٌٝ اي ع٢ًفًؼ ايه١ًٝ اإلبكا٤ 

اقرتاح  ع٢ًؾرت٠ أخطٟ حيسزٖا بٓا٤ 
ايطغاي١ ٚفًؼ  ع٢ًؾ١ٓ اإلؾطاف 

 ايكػِ.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

 

   1975 ّ بسأت ايسضاغ١ مبطس١ً ايًٝػاْؼ بايهًٝــــ١ عــــــاّ  -أ
   1978 ّ  عاّ أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ -ب

   1979/1980 ّ اؾاَعٞ عاّ بسأت ايسضاغات ايعًٝـا بايهًٝـ١ ألٍٚ َط٠ يف اي -ز
 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا  -ز 

 زنتٛضاٙ                           َادػتري                       زبًّٛ 
 

 ؽككات: ايسبًَٛات يف

 

 ايتدككات:  املادػتري يف
 

 
 

 ايتدككات: ايسنتٛضاٙ يف
 

 

 ايكإْٛ ايعاّ 2 ايؿك٘ اإلغالَٞ 1

 يكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّا 1

 املاي١ٝ ايعا١َ ٚايتؿطٜع ايهطٜيب 1

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠



 

025 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 
 

 :19/5/2008( بتاضٜذ ١869 ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ )ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ اؿايٝ
 

 ايتاي١ٝ: ؽككات يفايسبًـــّٛ  
 

 
 اؿكٛم:ؽكل  يفاملادػتري ٚايسنتٛضاٙ 

 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 

 
َٛني أسسُٖا يف ايكإْٛ ايعاّ أٚ اـام ؾإٔ ٖصٜٔ ايسبًَٛني ٜعازالٕ زضد١ املادػتري )عًًُا بأْ٘ إشا سكٌ ايطايب ع٢ً زبً

 َٔ ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ اؾاَعات(. 141ٜٚؤٖالٕ يًكٝس يسضد١ ايسنتٛضاٙ يف اؿكٛم ٚؾكًا يٓل املاز٠ 
  :يًه١ًٝآخط تعسٌٜ َكرتح يال٥ش١ ايسضاغات ايعًٝا 

 . ايتكسٜطات اـاق١ يسضد١ ايسنتٛضاٙإىل ااَتٝاظإناؾ١ تكسٜط 
ع٢ً َؿطٚع ايال٥ش١ ايساخ١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚؾكًا يٓعاّ ايػاعات  29/9/2007ٚاؾل فًؼ اؾاَع١ ظًػت٘ املٓعكس٠ بتاضٜذ 

 دسٜس٠.املعتُس٠ ٚإناؾ١ ؽككات 

  

 زبًّٛ ايعًّٛ اؾٓا١ٝ٥ 2 ض١ٜزبًّٛ ايعًّٛ اإلزا 1

 زبًّٛ ايكإْٛ اـام 4 زبًّٛ سكٛم االْػإ 3

 اّـــــزبًّٛ ايكإْٛ ايع 6 املكاضٕ اإلغالَٞايؿك٘  5

 ايكإْٛ املسْـــــــــٞ 8 ايتشهٝـــــــــــــــــــــــِ 7

 ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ 10 قإْٛ ايتذاض٠ ٚاالغتجُاضات ايسٚي١ٝ  9

 طا٤ات ايكها١ٝ٥اإلد 11

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 ع٢ً ؾكًني زضاغٝني ملس٠ عاّ زضاغ١َٝكطضات  ايسبًَٛات

 ضغاي١ زبًّٛ +  املادػتري

 ضغاي١ ؾكط ايسنتٛضاٙ

ايتطٛض: ثاًْٝا  



 

021 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايعًٝا:طالب ايسضاغات  
 تكطٜبًا:ايه١ًٝ َٓص إْؿا٤  بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات

 

 

 
  

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايػٓٛات

 1979-  1985 146 - - 

 1986-  1990 113 - 2 

 1991-  1995 223 - 15 

1996-  2000 223 2 12 

 2001-  2005 1253 4 37 

 2006-  2010 1625 12 60 

 2011-  2016 13868 25 145 

 271 43 17451 اإلمجايٞ



 

022 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :2017/ 2016 اؾاَعٞايعاّ  يفٕ ٚبأعساز املكٝس بٝإ
 

 
 :2017/ 2016 اؾاَعٞايعاّ  املكٝسٕٚ يفايٛاؾسٕٚ 

 

 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

7000 3 346 

 زنتــٛضاٙ َادػتري زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 45 2 13 ايُٝٔ

 1 - 1 األضزٕ

 5 - 1 ايهٜٛت

 - 1 - يٝبٝا

 1 - - ؾًػطني

 1 - - اؾعا٥ط
 1 - - ايبشطٜٔ

 54 3 15 اإلمجايٞ



 

023 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :2015/2016 ايعاّ اؾاَعٞ يفايٛاؾسٕٚ املُٓٛسٕٛ 

 

  
 
 
 
   

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 3 - 2 ايُٝٔ

 - 1 1 ايهٜٛت

 1 - - ايبشطٜٔ

 1 - - عُإ

 5 1 3 اإلمجايٞ



 

031 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ت املعتُس٠ بٓعاّ ال٥ش١ ايػاعا )زبًّٛ(ايسضاغ١ به١ًٝ اؿكٛم ْعاّ 

 

 بٓعاّ ال٥ش١ ايػاعات املعتُس٠  َادػتري()ايسضاغ١ به١ًٝ اؿكٛم ْعاّ 
 

 ٥ش١ ايػاعات املعتُس٠ بٓعاّ ال )زنتٛضاٙ(ايسضاغ١ به١ًٝ اؿكٛم ْعاّ 
 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
 متٓح ن١ًٝ اؿكٛم ايسبًَٛات االت١ٝ

 ـ زبًّٛ ايكإْٛ ايعاّ  1
 ـ ايكإْٛ اـام، 2 
  ـ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ  3 
 ـ زبًّٛ سكٛم اإلْػإ 4 

 ـ زبًّٛ ايعًّٛ اإلزاض١ٜ 5
 ـ زبًّٛ ايعًّٛ اؾٓا١ٝ٥ 6
  ـ زبًّٛ ايتشهِٝ  7
 املسْٞـ زبًّٛ ايكإْٛ  8  

 ـ زبًّٛ قإْٛ ايتذاض٠ ٚاالغتجُاضات ايسٚي١ٝ 9
 زبًّٛ اإلدطا٤ات ايكها١ٝ٥ ،10
 ايعاّ ايسٚيٞزبًّٛ ايكإْٛ  -11

 يفعًًُا بإٔ ايسبًَٛني ٜعازالٕ زضد١ املادػتري 
 ايكإْٛ ايعاّ أٚ اـام يفاؿكٛم إشا نإ أسسُٖا 

إٔ ٜهٕٛ ساقال ع٢ً ايًٝػاْؼ 
اؾاَعات  إسس٣اؿكٛم َٔ  يف

املكط١ٜ أٚ ع٢ً زضد١ َعازي١ 
 َكطٟاخط  عًُٞهلا َٔ َعٗس 

 َعرتف ب٘ أدٓيبأٚ 

 6غاع١ َعتُس٠ َٓٗا  30
 ٚعح يفغاعات َعتُس٠ 

 فاٍ ايتدكل 

ٜهٕٛ اؿس االز٢ْ يًشكٍٛ 
ع٢ً ايسبًّٛ ؾكًني زضاغٝني 
ٚاؿس األقك٢ أضبع١ ؾكٍٛ 

 0زضاغ١ٝ 
ٞ يف ٜٚعكس اَتشإ ؾكٌ قٝؿ

 َاز٠ أٚ َازتني ؾكط.

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات
 ايكإْٛ ايعاّ 

 ايكإْٛ اـام
ايؿطٜع١ 

 اإلغال١َٝ
 
 

اؾاَعات  إسس٣اؿكٛم َٔ  يفإٔ ٜهٕٛ ساقال ع٢ً ايًٝػاْؼ 
 ٢0 زضد١ َعازي١ هلااملكط١ٜ أٚ عً

 0اؾاَع١ تطًبٗا اييتـ إٔ ٜػتٛؾ٢ املػتٓسات  2
 اييتـ إٔ ٜهٕٛ ساقال ع٢ً زبًّٛ َٔ زبًَٛات ايسضاغات ايعًٝا  3

 0متٓشٗا نًٝات اؿكٛم باؾاَعات املكط١ٜ أٚ َا ٜعازهلا 
اؿكٛم  بسٕٚ تكسٜط ٚبسٕٚ  يفٚميٓح ايطايب زضد١ املادػتري 

 ؽكل

١ٝ زضاغ١ َكطضات زضاغ
 غاع١ َعتُس٠  18بٛاقع 

ايسبًَٛات  )أســــــــــس
 املتدكك١(ايعا١َ أٚ 

 

عاّ ع٢ً األقٌ  جيط٣ ملس٠إٔ 
َٛنٛع ٜكطٙ فًؼ  يفعجا 

 ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع١ 
 ايًػٟٛإٔ ٜػتٛؾ٢ املػت٣ٛ 

 ايصٟ اآليَٞٚػت٣ٛ اؿاغب 
 اؾاَع١ تطًب٘

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 ايكإْٛ ايعاّ 
 ايكإْٛ اـام

ايؿطٜع١ 
 اإلغال١َٝ

 

ـ إٔ ٜهٕٛ ساقال ع٢ً زبًَٛني َٔ  1
 يفزبًَٛات ايسضاغات ايعًٝا أسسُٖا 

ايكإْٛ اـام أٚ ايكإْٛ ايعاّ َٔ إسس٣ 
 نًٝات اؿكٛم ظاَعات مجٗٛض١ٜ َكط

ايعطب١ٝ أٚ زضدات ع١ًُٝ أٚ زبًَٛات 
آخط َعرتف ب٘ أٚ  عًَُٞعازي١ َٔ َعٗس 

 0اؿكٛم  يفع٢ً زضد١ املادػتري 
 

ـ إٔ جيتاظ ايطايب  2
بٓذاح اَتشاْا ؾؿٜٛا 

ْكاؾ١ " مسٝٓاض  )سًك١
 خط١ زضاغت٘ يف"( 

 َعتُس٠(غاع١  48األقٌ بٛاقع  )ع٢ً! ـ إٔ جيط٣ ملس٠ عاَني 
ٚإٔ خيتاض ايطايب  ايه١ًٝٛع ٜكطٙ فًؼ َٛن يفعجا َبتهطًا 

ْاهلا  اييتايسبًَٛات  بأسسَٛنٛع شا ق١ً  يفَٛنٛع ضغايت٘ 
 سكٌ عًٝٗا اييتأٚ زضد١ املادػتري 

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:اؿكٛم   زنتٛض يف ايطايب زضد١ٚميٓح 
 زضد١ زنتٛضاٙ يف اؿكٛم. -
 بتكسٜط عاّ "دٝس "  -
 دسًابتكسٜط عاّ "دٝس  -
 دسًا َع َطتب١ ايؿطف " سبتكسٜط عاّ "دٝ -
 بتكسٜط عاّ "ممتاظ" -



 

030 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

 ّ(1981/1982) اؾاَعٞايعاّ  بايهًٝـ١ يفبسأت ايسضاغ١ مبطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ  -أ
  25/9/1984 ّ أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ  -ب

 ّ(1992/1993اؾاَعٞ بسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف ايعاّ  -ز
 ناْت:ات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا ايسضد -ز

 

 زنتٛضاٙ                             َادػتري                          زبًّٛ  
 ؽككات:ايسبًّٛ يف      

 

 ايتسضٜب ايطٜانٞ 2 تسضٜؼ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ 1
 اإلزاض٠ ايطٜان١ٝ 3

 املادػتري يف ايتدككات: 
 

 اإلزاض٠ ايطٜان١ٝ ٚايرتٜٚح 2 املٓاٖر ٚتسضٜؼ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ 1
 عًِ ايٓؿؼ ايطٜانٞ 4 عًّٛ ايكش١ ايطٜان١ٝ 3
 ايتسضٜب ايطٜانٞ ٚعًّٛ اؿطن١ 5

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠



 

031 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ؽككات يفايسنتٛضاٙ 
 

 

 

 

 

 :11/10/2011ٚتعسٜالتٗا يف  12/9/2004( بتاضٜذ 1917ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ) ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ اؿاي١ٝ
 

 :ؽككات يفايسبًـــّٛ 
 

 

 ايتاي١ٝ:ايتدككات  يفايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ  يفاملادػتري 
 

 

 زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ يف ايتدككات ايتاي١ٝ: 

 
  

 اإلزاض٠ ايطٜان١ٝ ٚايرتٜٚح 2 املٓاٖر ٚتسضٜؼ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ 1
 عًِ ايٓؿؼ ايطٜانٞ 4 ايكش١ ايطٜان١ٝعًّٛ  3
 ايتسضٜب ايطٜانٞ ٚعًّٛ اؿطن١ 5

 ٜانٞتػٜٛل ض 2 ايسبًّٛ ايعا١َ يف ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ 1

 ضٜان١ َسضغ١ٝ 4 نؿاؾ١ َٚطؾسات 3

 عطٚض ضٜان١ٝ 6 تسضٜب ضٜانٞ 5

 إقابات ضٜان١ٝ 8 يٝاق١ بس١ْٝ 7

 يًطٜانٝني إعساز ْؿػٞ 10 تطٜٚح ضٜانٞ 9

 ايتسضٜب ايطٜانٞ ٚعًّٛ اؿطن١ 2 املٓاٖر ٚتسضٜؼ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ 1

 اإلزاض٠ ايطٜان١ٝ ٚايرتٜٚح 4 عًّٛ ايكش١ ايطٜان١ٝ 3

   ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ايطٜان١ٝ 5

 ايتسضٜب ايطٜانٞ ٚعًّٛ اؿطن١ 2 املٓاٖر ٚتسضٜؼ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ 1

 ٚايرتٜٚحاإلزاض٠ ايطٜان١ٝ  4 عًّٛ ايكش١ ايطٜان١ٝ 3

   ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ايطٜان١ٝ 5

ايتطٛض: ثاًْٝا  



 

032 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 
 

 

 نٛع ايبشح يًُادػتري ٚايسنتٛضاٙ بعس لاح ايطايب يف َكطضات ايػ١ٓ ايسضاغ١ٝ األٚيٞ()ٜتِ تػذٌٝ َٛ
 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 

 تكطٜبًا:بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ ايه١ًٝ 

 اجملُٛع زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايػٓٛات

1985-1994 83 20 8 111 
1995-1999 40 44 19 103 
2000-2004 37 53 28 118 
2005-2009 64 68 47 179 
2010-2014 204 127 43 374 
2015-2016 45 100 29 174 

 1059 174 412 473 اإلمجايٞ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َكطضات ؾك١ًٝ ملس٠ عاّ ايسبًَٛات

 ضغاي١زضاغ١ٝ ملس٠ عاَني +  َكطضات املادػتري

 ضغاي١زضاغ١ٝ ملس٠ عاَني +  َكطضات ايسنتٛضاٙ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ يفٕ ٚأعساز املكٝس

 
 ايٛاؾسٕٚ: 

 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ املكٝسٕٚ يف بأعساز ايطالب ايٛاؾسٕٚبٝإ إمجايٞ 
 

                           

 :2015/2016 ايعاّ اؾاَعٞ يفايٛاؾسٕٚ املُٓٛسٕٛ 

 

 
 
 
 

 
  

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

51 206 69 

 زنتــٛضاٙ َادػتري زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 - 6 - ايُٝٔ

 - 1 - ؾًػطني
 1 - - اؾعا٥ط

 1 7 - اإلمجايٞ

 زنتٛضاٙ تريَادػ زبًّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 3 4 - ايُٝٔ

 - 1 - ايهٜٛت
 3 5 - اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ )زبًّٛ(ْعاّ 

 
 ايسضاغ١ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ )َادػتري(ْعاّ 

 
  

يف ايسبًّٛ ايعا١َ  ايتدككات
 يف ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس

 زبًّٛ إقابات ضٜان١ٝ -1
 زبًّٛ تػٜٛل ضٜانٞ -2
 زبًّٛ ضٜان١ َسضغ١ٝ -3
 اؾ١ َٚطؾساتزبًّٛ نؿ -4
 زبًّٛ تسضٜب ضٜانٞ -5

زبًّٛ إعساز ْؿػٞ  -6
 يًطٜانٝني

 زبًّٛ يٝاق١ بس١ْٝ  -7

 زبًّٛ تطٜٚح ضٜانٞ -8

 زبًّٛ عطٚض ضٜان١ٝ -9

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً  -1
زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف ايرتب١ٝ 
ايطٜان١ٝ َٔ إسس٣ اؾاَعات 
ظُٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ أٚ ع٢ً 
زضد١ َعازي١ هلا َٔ َعٗس 

ف ب٘ َٔ اجملًؼ عًُٞ أخط َعرت
 األع٢ً يًذاَعات.

 إٔ جيتاظ ايطايب َكطضات زضاغ١ٝ. 
 

 َس٠ ايسضاغ١ يٌٓٝ ايسبًّٛ ايعا١َ
 غ١ٓ ٚاسس٠

يف ايسبًّٛ ايعا١َ  ايتدككات
 يف ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس

ايرتب١ٝ َٓاٖر ٚتسضٜؼ  -1
 ايطٜان١ٝ 

 عًّٛ ايكش١ ايطٜان١ٝ  -2
 ايتسضٜب ايطٜانٞ ٚعًّٛ اؿطن١  -3

 اإلزاض٠ ايطٜان١ٝ ٚايرتٜٚح  -4

ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ  -5
 ايطٜان١ٝ 

 

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً  -1
زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف 
ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ َٔ إسس٣ 
داَعات ظُٗٛض١ٜ َكط 

عازي١ ايعطب١ٝ أٚ ع٢ً زضد١ َ
هلا َٔ َعٗس عًُٞ أخط 
َعرتف ب٘ َٔ اجملًؼ األع٢ً 

. أٚ بتكسٜط دٝس يًذاَعات
 ساقٌ ع٢ً ايسبًّٛ ايعا١َ 

يف ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ بتكسٜط 
 عاّ دٝس.

إٔ جيتاظ ايطايب َكطضات زضاغ١ٝ  -1
 َٛظع١ ع٢ً غٓتني زضاغٝتني 

تػذٌٝ َٛنٛع ايبشح بعس لاح   -2
ايطايب يف َكطضات ايػ١ٓ 

 االٚىل

ز ايطغاي١ بعس عاّ ع٢ً عساإ -3
األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ 
ايه١ًٝ ع٢ً ايتػذٌٝ طبكا 

 يًكإْٛ ٚايال٥ش١ 

 اؿكٍٛ ع٢ً زٚض٠ يف ايًػ١  -4

َس٠ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً زضد١ 
 ايطٜان١ٝ املادػتري يف ايرتب١ٝ

غٓتني إال إشا ضأٟ فًؼ ايه١ًٝ 
اإلبكا٤ ع٢ً ايتػذٌٝ ؾرت٠ أخطٟ 

ح ؾ١ٓ حيسزٖا بٓا٤ ع٢ً اقرتا
ايطغاي١ ٚفًؼ  ع٢ًاإلؾطاف 

 ايكػِ.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ )زنتٛضاٙ(ْعاّ 
 

 

  

يف ايسبًّٛ ايعا١َ  ايتدككات
 يف ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس

َٓاٖر ٚتسضٜؼ ايرتب١ٝ  -1
 ايطٜان١ٝ 

 عًّٛ ايكش١ ايطٜان١ٝ  -2
ايتسضٜب ايطٜانٞ ٚعًّٛ  -3

 اؿطن١ 

 اإلزاض٠ ايطٜان١ٝ ٚايرتٜٚح  -4

ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ  -5
 ايطٜان١ٝ 

 

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً زضد١ 
املادػتري يف ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ َٔ 
إسس٣ داَعات ظُٗٛض١ٜ َكط 
ايعطب١ٝ أٚ ع٢ً زضد١ َعازي١ هلا َٔ 
َعٗس عًُٞ أخط َعرتف ب٘ َٔ 

 اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات.

أًٖٝٞ ايصٟ ادتٝاظ االختباض ايت
 تعكسٙ ايه١ًٝ 

إٔ جيتاظ ايطايب املكطضات  -1
 عاَنيايسضاغ١ٝ املٛظع١ ع٢ً 

 زضاغٝني 
تػذٌٝ َٛنٛع ايبشح بعس  -2

لاح ايطايب يف َكطضات ايػ١ٓ 
 االٚىل

عساز ايطغاي١ بعس عاَني ع٢ً  -3
األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ 
ايه١ًٝ ع٢ً ايتػذٌٝ طبكا 

 يًكإْٛ ٚايال٥ش١

ذاح زٚض٠ إٔ جيتاظ ايطايب بٓ -4
 .ELPTيػ١ أدٓب١ٝ ٚزٚض٠ 

َس٠ ايسضاغ١ ثالخ غٓٛات إال إشا ضأٟ 
فًؼ ايه١ًٝ اإلبكا٤ ع٢ً ايتػذٌٝ 
ؾرت٠ أخطٟ حيسزٖا بٓا٤ ع٢ً اقرتاح 
ؾ١ٓ اإلؾطاف ع٢ً ايطغاي١ ٚفًؼ 

 ايكػِ.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

   1989/1990ّ اؾاَعٞايعاّ  يفمبطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايه١ًٝ  بسأت ايسضاغ١ -أ
   25/2/2002 ّ أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ  -ب
   2002 /2003ّ اؾاَعٞبسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف ايعاّ  -ز

 :ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا -ز
 

                 زبًّٛ 
 

 ايسبًَٛات :
 ضغ١ٝ ْعاّ ايعاّ ايٛاسس.تطبٝكٞ يف املهتبات املس أ( زبًّٛ 

 .االقتكاز املٓعيٞ ٚايرتب١ٝ املٛغٝك١ٝ،ايرتب١ٝ  ايؿ١ٝٓ،ب( زبًّٛ ايسضاغات ايعًٝا يف ايرتب١ٝ 
  

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 يفاملادػتٝــط ٚايسنتٛضاٙ  يسضديتع٢ً ؾتح باب ايكٝس  25/11/2007ٚاؾل فًؼ اؾاَع١ ظًػت٘ املٓعكس٠ بتاضٜذ 
                  املٓعيٞ.ات ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚاالقتكاز ؽكك يف 2008/2009 اؾاَعٞايعـــاّ 

 

بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ ٚتعسٜالتٗا يف  3/4/2011( بتاضٜذ 671ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ) ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ اؿاي١ٝ
2013: 

 

 ايتاي١ٝ:املادػتري ؾ٢ ايتدككات  

 تطب١ٝ ؾ١ٝٓ 2 تطب١ٝ َٛغٝك١ٝ 1

 ٓعيٞاقتكاز َ 3
 

 زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ يف ايتدككات ايتاي١ٝ: 

 تطب١ٝ ؾ١ٝٓ 2 تطب١ٝ َٛغٝك١ٝ 1

 اقتكاز َٓعيٞ 3
 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 

 
 طالب ايسضاغات ايعًٝا:

 إْؿا٤ ايه١ًٝ تكطٜبًا:ٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص ب

 

 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ يفٕ ٚأعساز املكٝس
 

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َكطضات ٚضغاي١ َادػتري
 َكطضات ٚضغاي١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايعاّ اؾاَعٞ

2011/2012- 2015/2016 - 18 16 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

- 224 24 

ايتطٛض: ثاًْٝا  
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

     ايٛاؾسٕٚ:
 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ املكٝسٕٚ يف عساز ايطالب ايٛاؾسٕٚبٝإ إمجايٞ بأ

          
 

 :2015/2016 ايعاّ اؾاَعٞ يفايٛاؾسٕٚ املُٓٛسٕٛ 

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 - 1 - ايُٝٔ

 

 

 

 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝـط زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 - 1 - ايُٝٔ

 2 - - يٝبٝا

 2 1 - اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ )َادػتري( بٓعاّ ايٓكاط املعتُس٠ ْعاّ

 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

االقتكاز املٓعيٞ )ايتػص١ٜ -1
املالبؼ  –ٚعًّٛ األطع١ُ 

إزاض٠ املٓعٍ  –ٚايٓػٝر 
 ٚاقتكازٜات األغط٠(

 –ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ )تكٜٛط -2
مت  –تكُُٝات ظخطؾ١ٝ 

 –أؾػاٍ ؾ١ٝٓ  –خعف  –
أؾػاٍ  –أؾػاٍ خؿب 

طباع١ املٓػٛدات  –َعازٕ 
تاضٜذ  –ْػذٝات ٜس١ٜٚ  –

ؼًٌٝ  –ايؿٔ ٚتصٚق٘ 
 ؾٕٓٛ األطؿاٍ ٚايبايػني(

ايرتب١ٝ املٛغٝك١ٝ )ْعطٜات -3
 –بٝاْٛ  –ٚتأيٝـ 

 –قٛيؿٝر ٚإٜكاع سطنٞ 
آالت  –ٚاضػاٍ 

غٓا٤ عاملٞ  –أٚضنػرتاي١ٝ 
 َٛغٝكٞ عطب١ٝ( –

طايب ساقاًل ع٢ً إٔ ٜهٕٛ اي
زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف ؾطع 
ايتدكل بتكسٜط عاّ دٝس 

(C) .ٌع٢ً األق 

 6غاع١ زضاغ١ٝ َعتُس٠ َٓٗا  46ٜسضؽ ايطايب  -1
غاعات َعتُس٠ يًبشح اـام بايطغاي١ ع٢ً إٔ 
جيتاظ سًك١ عح طبكًا يآلي١ٝ اييت حيسزٖا فًؼ 

 ايه١ًٝ.
ٜؿهٌ فًؼ ايكػِ ؾ١ٓ اإلؾطاف ع٢ً ضغاي١  -2

ػتري ٜٚكّٛ املؿطف ايط٥ٝػٞ بعٌُ املطؾس املاد
 األنازميٞ.

ٜػُح يًطايب بتػذٌٝ غاعات ايطغاي١ بعس اقرتاح  -3
املؿطف ايعًُٞ َٚٛاؾك١ فًؼ ايكػِ بعس االْتٗا٤ 
َٔ مجٝع املكطضات ايسضاغ١ٝ ايالظ١َ يًشكٍٛ ع٢ً 

 ايسضد١.

ٜتكسّ ايطايب قبٌ َٝعاز املٓاقؿ١ بؿٗاز٠ ادتٝاظ  -4
ٔ أسس َطانع ايًػ١ ايتابع١ ايًػ١ اإللًٝع١ٜ َ

يًذاَع١ أٚ َٔ اؾاَعات املٓاظط٠ ٚؾكًا ملا ٜكطٙ 
فًؼ ايه١ًٝ ٚفًؼ اؾاَع١ قبٌ تؿهٌٝ ؾ١ٓ 

 اؿهِ عًٞ ايطغاي١.

متٓح زضد١ املادػتري يًطالب ايصٜٔ جيتاظٕٚ  -5
َٓاقؿ١ ضغايتِٗ ايع١ًُٝ بعس إلاظ مجٝع ايػاعات 

ع٢ً أال ٜكٌ ايسضاغ١ٝ املطًٛب١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضد١ 
ٚإال  (+C)تكسٜط املتٛغط ايرتانُٞ يًُكطضات عٔ 

ٚدب عًٞ ايطايب ايتػذٌٝ يف َكطضات إناؾ١ٝ أٚ 
إعاز٠ بعض املكطضات يتشػني املتٛغط ايرتانُٞ قبٌ 

 تؿهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ ٚاملٓاقؿ١.

 

اؿس األز٢ْ غٓتإ َٔ 
تاضٜذ ايكٝس، ٚاؿس 
األقك٢ مخؼ غٓٛات 
َٔ تاضٜذ ايكٝس َٓٗا 

 يًطغاي١. غ١ٓ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ )زنتٛضاٙ( بٓعاّ ايٓكاط املعتُس٠ْعاّ 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

االقتكاز املٓعيٞ )ايتػص١ٜ -1
املالبؼ  –ٚعًّٛ األطع١ُ 

إزاض٠ املٓعٍ  –ٚايٓػٝر 
 ٚاقتكازٜات األغط٠(

 –ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ )تكٜٛط -2
مت  –طؾ١ٝ تكُُٝات ظخ

 –أؾػاٍ ؾ١ٝٓ  –خعف  –
أؾػاٍ  –أؾػاٍ خؿب 

طباع١ املٓػٛدات  –َعازٕ 
تاضٜذ  –ْػذٝات ٜس١ٜٚ  –

ؼًٌٝ  –ايؿٔ ٚتصٚق٘ 
 ؾٕٓٛ األطؿاٍ ٚايبايػني(

ايرتب١ٝ املٛغٝك١ٝ )ْعطٜات -3
 –بٝاْٛ  –ٚتأيٝـ 

 –قٛيؿٝر ٚإٜكاع سطنٞ 
أالت  –ٚاضػاٍ 

غٓا٤ عاملٞ  –أٚضنػرتاي١ٝ 
 عطب١ٝ(َٛغٝكٞ  –

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقالًً ع٢ً  -1
زضد١ املادػتري يف ايرتب١ٝ 
ايٓٛع١ٝ أٚ َا ٜعازهلا َٔ 
داَع١ أغٝٛط أٚ َٔ إسس٣ 
اؾاَعات املعرتف بٗا َٔ 
اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات 
يف أسس فاالت 

 ؽككاتٗا.
إٔ ٜهٕٛ ؽكل املادػتري  -2

َتٛاؾل َع أسس فاالت 
ايتدكل بايكػِ املتكسّ 

 ٌٝ ب٘.يًتػذ

غاع١ َعتُس٠ ع٢ً األقٌ  50جيب إٔ ٜٓذع ايطايب  .1
غاع١ َعتُس٠ يًبشح 12ْعطٟ ٚتطبٝكٞ َٓٗا 

اـام بايطغاي١ ٚع٢ً إٔ جيتاظ ايطايب سًك١ عح 
طبكًا يآلي١ٝ اييت حيسزٖا فًؼ ايه١ًٝ ٚشيو قبٌ 

 اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ ايسنتٛضاٙ.
ٜعكس اَتشإ تأًٖٝٞ ؼطٜطٟ ٚؾؿٗٞ بعس ادتٝاظٙ  .2

ضات ايسضاغ١ٝ ٚشيو أَاّ ؾ١ٓ ٜكرتسٗا فًؼ املكط
ايكػِ ٜٚكطٖا فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً أال ٜكٌ املعسٍ 

ٚإال ٚدب عًٞ ايطايب تػذٌٝ  +Cايرتانُٞ عٔ 
َكطضات إناؾ١ٝ أٚ إعاز٠ بعض املكطضات يتشػني 

 املتٛغط.
ٜتكسّ ايطايب بؿٗاز٠ ادتٝاظ ايًػ١ االلًٝع١ٜ َٔ  .3

أٚ َٔ اؾاَعات  أسس َطانع ايًػ١ ايتابع١ يًذاَع١
املٓاظط٠ ٚؾكًا ملا ٜكطٙ فًؼ ايه١ًٝ ٚفًؼ اؾاَع١ 

 قبٌ تؿهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ عًٞ ايطغاي١.
ميٓح ايطايب زضد١ ايسنتٛضاٙ بعس اغتٝؿا٤ مجٝع  .4

َتطًبات ايسضد١ ٚجيتاظ َٓاقؿ١ ضغايت٘ ايع١ًُٝ 
 بٓذاح.

 

اؿس األز٢ْ ثالخ 
غٓٛات َٔ تاضٜذ 
ايكٝس، اؿس األقك٢ 

َٔ تاضٜذ  مخؼ غٓٛات
ايكٝس َٓٗا غٓتإ 

 يًطغاي١.



 

  



 

042 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

 (1995 /1996ّ اؾاَعٞايعاّ  يفبايه١ًٝ  بسأت ايسضاغ١ مبطس١ً ايبهايٛضٜـٛؽ -أ
    1999 ّ  عاّ أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ -ب

 ) 2000/2001ّاؾاَعٞ بسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف ايعاّ  -ز 
 ناْت:دات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا ايسض -ز 

 
 زنتٛضاٙ                              َادػتري                              زبًّٛ 

 

 ؽككات:املادػتري يف 
 

 خس١َ اجملتُع 2 خس١َ ايؿطز 1
 ـس١َ االدتُاع١ٝفاالت ا 4 ايتدطٝط االدتُاعٞ 3

 
 ايسنتٛضاٙ يف ؽككات:  

 

 خس١َ ايؿطز 1
 

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

 

 

 :2016، 2013ٚتعسٜالتٗا يف  11/7/1999( بتاضٜذ 818ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ) ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ اؿاي١ٝ
 

 :فاٍ االدتُاع١ٝ يفاـس١َ  يفايسبًـــّٛ 
 

 ٚاسس( داَعٞ)َس٠ ايسضاغ١ عاّ        
 

 ايتاي١ٝ:ايتدككات  يفاملادػتري 

 

 ايسنتٛضاٙ يف ايتدككات ايتاي١ٝ: -1

 تُعات ايطٜؿ١ٝت١ُٝٓ اجمل 2 ت١ُٝٓ اجملتُعات اؿهط١ٜ 1
 ضعا١ٜ ايؿباب 4 ت١ُٝٓ اجملتُعات املػتشسث١ 3
 ضعا١ٜ املعٛقني 6 األغط٠ ٚايطؿٛي١ 5
 ايكٛات املػًش١ 8 ايػهإ ٚتٓعِٝ األغط٠ 7
 ايعُايٞ 10 املؤغػات ايتع١ًُٝٝ 9
 ايٓؿػٞ 12 ايطيب 11
 املػاعسات االقتكاز١ٜ 14 اإلغاث١ ٚأعُاٍ ايطٛاضئ 13
 يػٝاس١ا 16 اإلزَإ 15
 محا١ٜ ايب١٦ٝ َٔ ايتًٛخ 18 األَٔ االدتُاعٞ 17
 ضعا١ٜ األسساخ 20 غًٛنٝات اإلزاض٠ 19
 املؿطٚعات ايكػري٠ 22 املػذْٛني 21
 ١ًٖٝاملٓعُات األ 24 ضعا١ٜ املػٓني 23

 اع١خس١َ اؾُ 2 خس١َ ايؿطز 1
 ايتدطٝط االدتُاعٞ 4 تٓعِٝ اجملتُع 3
 فاالت اـس١َ االدتُاع١ٝ 5

 خس١َ اؾُاع١ 2 خس١َ ايؿطز 1
 ايتدطٝط االدتُاعٞ 4 تٓعِٝ اجملتُع 3
 فاالت اـس١َ االدتُاع١ٝ 5

ايتطٛض: ثاًْٝا  
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات  
 

 
 

 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 
 إْؿا٤ ايه١ًٝ تكطٜبًا:بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص 

 

 ايٓعاّ ١ايسضد١ ايعًُٝـــ

 ٚاسس َكطضات ملسٙ عاّ ايسبًّٛ

 ضغاي١+  ملس٠ عاَني َكطضات املادػتري

 ضغاي١+  ملس٠ عاَني َكطضات ايسنتٛضاٙ

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايعاّ اؾاَعٞ

2007-2011 - 19 9 

2012-2016 363 48 17 

 26 67 363 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :2016/2017 اؾاَعٞايعاّ  يفٕ ٚكٝسبٝإ بأعساز امل

 ايسبًَٛات:

 

 ملادػتري ٚايسنتٛضاٙ:ا

 

  

 عسز ايطالب ايتدكل

 16 ضعا١ٜ املؤغػات ايتع١ًُٝٝ

 15 ضعا١ٜ املعاقني

 6 ضعا١ٜ ايؿباب

 - املٓعُات األ١ًٖٝ

 18 األغط٠ ٚايطؿٛي١

 55 اإلمجايٞ

 ايكػــِ
 عسز ايطالب

 اجملُٛع
 زنتٛضاٙ َادػتري

 21 13 8 خس١َ ايؿطز

 18 7 11 خس١َ اؾُاع١

 20 10 10 ايتدطٝط االدتُاعٞ

 17 9 8 تٓعِٝ اجملتُع

 21 12 9 فاالت اـس١َ االدتُاع١ٝ

 135 - 135 طالب َكٝسٜٔ )ٚمل حيسز ايتدكل(

 232 51 181 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 :ايٛاؾسٕٚ

 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ يفاملكٝسٕٚ  بٝإ إمجايٞ بأعساز ايطالب ايٛاؾسٕٚ
 

 
 

 :2015/2016 ايعاّ اؾاَعٞ يفايٛاؾسٕٚ املُٓٛسٕٛ 

 
  

 زنتــٛضاٙ َادػتري زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 - 2 - ايهٜٛت

 - 1 - ؾًػطني

 - 3 - اإلمجايٞ

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 - 1 - ُٝٔاي
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 زبًّٛ(ايسضاغ١ به١ًٝ اـس١َ االدتُاع١ٝ )ْعاّ 

 

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ ت١ُٝٓ اجملتُعات اؿهط١ٜ-1

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ ت١ُٝٓ اجملتُعات ايطٜؿ١ٝ -2

 ملػتشسث١اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ ت١ُٝٓ اجملتُعات ا -3

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ ضعا١ٜ ايؿباب -4

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ ضعا١ٜ األغط٠ ٚايطؿٛي١ -5

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ ضعا١ٜ املعٛقني -6

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ ايػهإ ٚتٓعِٝ األغط٠ -7

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ ايكٛات املػًش١ -8

 اع١ٝ يف فاٍ املؤغػات ايتع١ًُٝٝاـس١َ االدتُ -9

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف اجملاٍ ايعُايٞ -10

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف اجملاٍ ايطيب -11

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف اجملاٍ ايٓؿػٞ -12

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ اإلغاث١ ٚأعُاٍ ايطٛاضئ -13

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ املػاعسات االقتكاز١ٜ -14

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ اإلزَإ -15

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ ايػٝاس١ -16

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ األَٔ االدتُاعٞ -17

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ محا١ٜ ايب١٦ٝ َٔ ايتًٛخ -18

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ غًٛنٝات اإلزاض٠ -19

 سساخاـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ ضعا١ٜ األ -20

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ املػذْٛني -21

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ املؿطٚعات ايكػري٠ -22

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ ضعا١ٜ املػٓني -23

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ املٓعُات األ١ًٖٝ-24

 اـس١َ االدتُاع١ٝ يف فاٍ املٓعُات األ١ًٖٝ -25
 

إٔ ٜهٕٛ ايطايب  -1
٢ زضد١ ساقاًل عً

ايبهايٛضٜٛؽ يف 
اـس١َ االدتُاع١ٝ 

 أٚ َا ٜعازهلا.

أال ٜتكسّ ايطايب  -2
يًكٝس يسضد١ ع١ًُٝ 
غبل ي٘ اؿكٍٛ 

 عًٝٗا.

َٛاؾك١ د١ٗ ايعٌُ  -3
ع٢ً االيتشام 

 بايسضاغ١.

إٔ ٜتكسّ ايطايب  -4
بطًب ايكٝس إيٞ عُٝس 
ايه١ًٝ ٜٚتِ قٝسٙ بعس 
أخص ضأٟ فايؼ 
األقػاّ املدتك١ 

١ َٚٛاؾك١ فًؼ ايهًٝ
ٚاعتُاز ْا٥ب ض٥ٝؼ 
اؾاَع١ يؿ٦ٕٛ 
ايسضاغات ايعًٝا 

 ٚايبشٛخ.

إٔ جيتاظ ايطايب اَتشاْا 
ؼطٜطٜا يف َكطضات 

 زضاغ١ٝ.

 

َس٠ ايسضاغ١ ألٟ َٔ 
زبًَٛات ايسضاغات ايعًٝا 

 عاّ داَعٞ ٚاسس.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 َادػتري(ايسضاغ١ به١ًٝ اـس١َ االدتُاع١ٝ )ْعاّ 

 

 ايسضاغ١ به١ًٝ اـس١َ االدتُاع١ٝ )زنتٛضاٙ(ْعاّ 

 ٠ ايسضاغ١َس ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 خس١َ ايؿطز -1
 خس١َ اؾُاع١ -2
 تٓعِٝ اجملتُع -3
 ايتدطٝط االدتُاعٞ -4
 فاالت اـس١َ االدتُاع١ٝ -5

ٚتهٕٛ ايسضاغ١ يف ايؿطق١ ايسضاغ١ٝ 
األٚيٞ عا١َ ٚتبسأ ٖصٙ ايتدككات 
 اعتباضًا َٔ ايؿطق١ ايسضاغ١ٝ ايجا١ْٝ.

ٚتهٕٛ ايسضاغ١ يف ايؿطق١ ايسضاغ١ٝ 
سأ ٖصٙ ايتدككات األٚيٞ عا١َ ٚتب

 اعتباضًا َٔ ايؿطق١ ايسضاغ١ٝ ايجا١ْٝ.
 

ساقاًل ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ  ايطايبإٔ ٜهٕٛ  -1
يف اـس١َ االدتُاع١ٝ بتكسٜط دـــــٝس عًٞ 
األقٌ َٚهٞ ع٢ً ؽطد٘ عاًَا أَا بايٓػب١ 

 يًُعٝسٜٔ ؾال ٜؿرتط َهٞ عاًَا ع٢ً ايتدطز.

أال ٜهٕٛ قس َهٞ ع٢ً سكٛي٘ ع٢ً زضد١  -2
هايٛضٜٛؽ يف اـس١َ االدتُاع١ٝ أٚ َا ايب

 ٜعازهلا أنجط َٔ مخؼ غٓٛات.

إٔ جيتاظ ايطايب بٓذاح َا ػطٜ٘ ايه١ًٝ َٔ  -3
ؾؿ١ٜٛ أٚ ؼطٜط١ٜ يًتشكل  –اختباضات ؾدك١ٝ 
 املادػتري. ١يساضغَٔ سػٔ اغتعسازٙ 

إٔ ٜتكسّ ايطايب إيٞ عُٝس ايه١ًٝ بطًب ايكٝس  -4
ّ ٜٚتِ قٝسٙ بعس أخص ضأٟ فايؼ األقػا

املدتك١ َٚٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ ٚاعتُاز ْا٥ب 
ض٥ٝؼ اؾاَع١ يؿ٦ٕٛ ايسضاغات ايعًٝا 

 ٚايبشٛخ.

 

إٔ ٜؤزٟ ايطايب يف نٌ ؾطق١ َٔ ايؿطم  -1
ايسضاغ١ٝ )األٚيٞ ٚايجا١ْٝ( اَتشاًْا 
ؼطٜطًٜا ٚشيو يف ؾٗط َاٜٛ )ْٗا١ٜ 
ايعاّ ايسضاغٞ( ٜٚعكس زٚض ثإ يف ؾٗط 

 غبتُرب.

يف املٛنٛع ايصٟ  إٔ جيطٟ ايطايب عجًا -2
خيتاضٙ ايطايب ٜٚكطٙ فًؼ ايه١ًٝ 
بٓا٤ ع٢ً عطض فًؼ ايكػِ املدتل 
ٜٚكسّ ايبشح يف ضغاي١ ٜٚتِ تػذٌٝ 

 عٓٛاْ٘ بايًػتني ايعطب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ.

ٜكّٛ املؿطف أٚ املؿطؾٕٛ ع٢ً ايبشح  -3
بتكسِٜ تكطٜط زٚضٟ نٌ غت١ ؾٗٛض عٔ 
َسٟ تكسّ ايطايب يف عج٘ نُا ٜكسّ 

طٜط بكالس١ٝ ايطغاي١ املؿطف تك
يًُٓاقؿ١ بعس اْتٗا٤ ايطايب َٔ 
إعسازٖا إيٞ فًؼ ايكػِ املدتل 

 متٗٝسًا يًعطض عًٞ فًؼ ايه١ًٝ.

تؿهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ عًٞ ايطغاي١  -4
 َٚٓاقؿتٗا.

َس٠ ايسضاغ١ ال 
تكٌ عٔ ثالخ 
غٓٛات ٚال ٜػذٌ 
ايطايب َٛنٛع 
ايطغاي١ إىل بعس إٔ 
جيتاظ بٓذاح 
املكطضات ايسضاغ١ٝ 

ًؿطق١ ايجا١ْٝ، ي
ع٢ً إٔ تهٕٛ 
َٓاقؿ١ ايطغاي١ 
بعس َهٞ غ١ٓ ع٢ً 
األقٌ َٔ تاضٜذ 
اعتُاز فًؼ 
ايه١ًٝ يتػذٌٝ 

 َٛنٛع ايبشح.
 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 خس١َ ايؿطز -1

 خس١َ اؾُاع١ -2

 تٓعِٝ اجملتُع -3

 دتُاعٞايتدطٝط اال -4

 فاالت اـس١َ االدتُاع١ٝ -5

ٜٚهٕٛ ايتدكل ابتسا٤ َٔ ايؿطق١ 
 .ايسضاغ١ٝ ايتُٗٝس١ٜ األٚيٞ

ٜٚهٕٛ ايتدكل ابتسا٤ َٔ ايؿطق١ 
 ايسضاغ١ٝ ايتُٗٝس١ٜ األٚيٞ.

 

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل عًٞ زضد١ املادػتري  -1
يف اـس١َ االدتُاع١ٝ بتكسٜط دـــــٝس عًٞ 

كط١ٜ أٚ عًٞ األقٌ َٔ إسس٣ اؾاَعات امل
زضد١ َعازي١ هلا َٔ َع٘ عًُٞ َعرتف ب٘ 

 بكطاض َٔ اجملًؼ األعًٞ يًذاَعات.

إٔ جيتاظ ايطايب اَتشاًْا تأًًٖٝٝا بػطض  -2
ايهؿـ عٔ قسضات٘ عًٞ ايبشح ايعًُٞ 

 املٓعِ.

أال ٜهٕٛ قس َهٞ عًٞ سكٛي٘ عًٞ زضد١  -3
 املادػتري أٚ َا ٜعازهلا أنجط َٔ مخؼ غٓٛات.

إيٞ عُٝس ايه١ًٝ بطًب إٔ ٜتكسّ ايطايب  -4
ايكٝس ٜٚتِ قٝسٙ بعس أخص ضأٟ فايؼ 
األقػاّ املدتك١ َٚٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ 
ٚاعتُاز ْا٥ب ض٥ٝؼ اؾاَع١ يؿ٦ٕٛ ايسضاغات 

 ايعًٝا ٚايبشٛخ.

إٔ ٜتابع ايسضاغ١ ٚايبشح ملس٠ ثالخ  -1
غٓٛات ٜٚؤزٟ يف نٌ غ١ٓ زضاغ١ٝ 

 اَتشاًْا ؼطٜطًٜا يف َكطضات زضاغ١ٝ.

يطايب عجًا َبتهطًا ٚميجٌ إٔ جيطٟ ا -2
إناؾ١ ع١ًُٝ يف املٛنٛع ايصٟ خيتاضٙ 
ٜٚكطٙ فًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً عطض 
فًؼ ايكػِ املدتل ٜٚكسّ ْتا٥ر ٖصا 

 ايبشح يف ضغاي١.

ٜكّٛ املؿطف أٚ املؿطؾٕٛ عًٞ ايبشح  -3
بتكسِٜ تكطٜط زٚضٟ نٌ غت١ ؾٗٛض عٔ 
َسٟ تكسّ ايطايب يف عج٘ نُا ٜكسّ 

كالس١ٝ ايطغاي١ املؿطف تكطٜط ب
يًُٓاقؿ١ بعس اْتٗا٤ ايطايب َٔ 
إعسازٖا إيٞ فًؼ ايكػِ املدتل 

 متٗٝسًا يًعطض عًٞ فًؼ ايه١ًٝ.

تؿهٌٝ ؾ١ٓ اؿهِ عًٞ ايطغاي١  -4
 َٚٓاقؿتٗا.

َس٠ ايسضاغ١ ال 
تكٌ عٔ ثالخ 
غٓٛات ٚال ٜػذٌ 
ايطايب َٛنٛع 
ايطغاي١ إيٞ بعس 
إٔ جيتاظ بٓذاح 
اَتشاْات املكطضات 

١ٝ يًػ١ٓ ايسضاغ
ايتُٗٝس١ٜ 

األٚيٞ، عًٞ إٔ 
تهٕٛ َٓاقؿ١ 
ايطغاي١ بعس َهٞ 
غٓتني عًٞ األقٌ 
َٔ تاضٜذ اعتُاز 
فًؼ ايه١ًٝ 
يتػذٌٝ َٛنٛع 

 ايبشح.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 
 
 

 ّ(1996 /1997بسأت ايسضاغ١ ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايه١ًٝ يف ايعاّ اؾاَعٞ  -أ

   1997 ّ أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ عاّ  -ب
   1997/1998ّ بسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف ايعاّ اؾاَعٞ -ز

 ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا: -ز

 
 زنتٛضاٙ                       َادػتري                 زبًّٛ 

 
 

عًٝا به١ًٝ اآلزاب يف ايعاّ ايتايٞ يٓؿأ٠ ايه١ًٝ ٚنإ طالب ايسضاغات ايعًٝا َٔ خطجيٞ نًٝات اآلزاب املدتًؿ١ بسأت ايسضاغات اي
باإلناؾ١ إىل املعٝسٜٔ ٚاملسضغني املػاعسٜٔ ٚايطالب املبعٛثني ظاَع١ أغٝٛط ٚؾكًا التؿاق١ٝ ايتعإٚ َع أنازمي١ٝ أنػؿٛضز 

 بربٜطاْٝا.
  

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 
 

، 4/12/2013ٚتعسٜالتٗا يف  20/8/2003( بتاضٜذ 1351يال٥ش١ اؿاي١ٝ ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ )ايسضدات ايع١ًُٝ يف ا
13/11/2014: 

 

 ؾ٢ ايتدككات ايتاي١ٝ:ايسبًـــّٛ 

 زبًّٛ ايًػٜٛات ايتطبٝك١ٝ 2 زبًّٛ ايرتمج١ اإللًٝع١ٜ 1

 زبًّٛ يف ايرتمج١ ايعرب١ٜ  4 زبًّٛ ؾ٢ ايرتمج١ ايؿطْػ١ٝ 3

 زبًّٛ اـس١َ ايٓؿػ١ٝ ايتطبٝك١ٝ  6 ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ  زبًّٛ 5

 زبًّٛ اإلعالّ 8 زبًّٛ املهتبات ٚاملعًَٛات 7
 

 املادػتري ؾ٢ ايتدككات ايتاي١ٝ: 

 قػِ ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ 2 قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ 1

 قػِ ايًػات ايؿطق١ٝ 4 قػِ ايًػ١ اإللًٝع١ٜ 3

 قػِ ايتاضٜذ 6 قػِ اؾػطاؾٝا 5

 قػِ عًِ ايٓؿؼ 8 ِ عًِ االدتُاعقػ 7

 قػِ ايؿًػؿ١ 10 قػِ اإلعالّ 9

 قػِ األثاض 12 قػِ ايٛثا٥ل ٚاملهتبات 11

 ايسضاغات اإلغال١َٝ 13
 

 ايسنتٛضاٙ ؾ٢ ايتدككات ايتاي١ٝ: 

 قػِ ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ 2 قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ 1

 قػِ ايًػات ايؿطق١ٝ 4 قػِ ايًػ١ اإللًٝع١ٜ 3

 قػِ ايتاضٜذ 6 اؾٝاقػِ اؾػط 5

 قػِ عًِ ايٓؿؼ 8 قػِ عًِ االدتُاع 7

 قػِ ايؿًػؿ١ 10 قػِ اإلعالّ 9

 قػِ األثاض 12 قػِ ايٛثا٥ل ٚاملهتبات 11

 ايسضاغات اإلغال١َٝ 13

ايتطٛض: ثاًْٝا  



 

052 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات ايع١ًُٝ:
 

 

 طالب ايسضاغات ايعًٝا:
 بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ ايه١ًٝ تكطٜبًا:

 
 

 

 

 

 

 

 :2016/2017أعساز املكٝسٕٚ يف ايعاّ اؾاَعٞ 

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 ًػٜٛات ايتطبٝك١ٝ عاّ زضاغٞ ٚاسسعاَإ زضاغٝإ َا عسا زبًّٛ اي ايسبًَٛات

 َكطضات ٚضغاي١ املادػتري

 ضغاي١ ايسنتٛضاٙ

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايعاّ اؾاَعٞ

2007-2011 - 134 102 

2012-2016 21 154 103 

 205 288 21 إلمجايٞا

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

14 841 151 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايٛاؾسٕٚ:    
 :2016/2017بٝإ إمجايٞ بأعساز ايطالب ايٛاؾسٕٚ املكٝسٕٚ يف ايعاّ اؾاَعٞ 

 

          
 :2015/2016ايٛاؾسٕٚ املُٓٛسٕٛ يف ايعاّ اؾاَعٞ 

 

 

 

  

 زنتــٛضاٙ َادػتري زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 5 2 - يٝبٝا

 32 3 - ُٔايٝ
 1 - - ايعطام

 1 - - ؾًػطني
 39 5 - اإلمجايٞ

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 3 - - ايُٝٔ

 1 - - ايهٜٛت
 4 - - اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ اآلزاب )زبًّٛ(ْعاّ 

 ايسضاغ١ به١ًٝ اآلزاب )َادػتري(ْعاّ 

 َس٠ ايسضاغ١ ايسضاغ١ْعاّ  ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 املهتبات ٚاملعًَٛات -1

 ايرتمج١ اإللًٝع١ٜ -2

 ايًػٜٛات ايتطبٝك١ٝ -3

 ايرتمج١ ايؿطْػ١ٝ -4

 ايرتمج١ ايعرب١ٜ -5

 ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ -6

 اـس١َ ايٓؿػ١ٝ ايتطبٝك١ٝ -7

 زبًّٛ اإلعالّ -8

ٜكبٌ اؿاقًني ع٢ً زضد١ ايًٝػاْؼ 
أٚ ايبهايٛضٜٛؽ َٔ إسس٣ اؾاَعات 

بتكسٜط دٝس املكط١ٜ أٚ َا ٜعازهلا 
 ع٢ً األقٌ

 تبسأ ايسضاغ١ يف ؾٗط أنتٛبط -
تعكس اَتشاْات ايسٚض األٍٚ خالٍ  -

ؾٗط ْٜٛٝٛ ٚايسٚض ايجاْٞ خالٍ 
 ؾٗط ْٛؾُرب.

عاَإ داَعٝإ عسا زبًّٛ ايًػٜٛات 
 ايتطبٝك١ٝ َٚست٘ عاّ زضاغٞ ٚاسس

 ٠ ايسضاغ١َس ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 يػ١ عطب١ٝ                -1

 يػ١ إلًٝع١ٜ -2

 يػ١ ؾطْػ١ٝ -3

 يػات ؾطق١ٝ -4

 دػطاؾٝا -5

 تاضٜذ -6

 َهتبات ٚٚثا٥ل َٚعًَٛات -7

 عًِ االدتُاع -8

 عًِ ايٓؿؼ -9

 إعالّ -10

 ؾًػؿ١ -11

 آثاض -12

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ ايًٝػاْؼ يف  -
اآلزاب بتكسٜط دٝس ع٢ً األقٌ 

عات املكط١ٜ أٚ َٔ إسس٣ اؾاَ
ع٢ً زضد١ َعازي١ هلا َٔ َعٗس 

 عًُٞ أخط َعرتف ب٘.

ٜسضؽ ايطايب َكطضات ملس٠ غ١ٓ  -
داَع١ٝ تٓتٗٞ باَتشإ يف ؾٗط 

.ْٜٛٝٛ 

تعكس االَتشاْات َطتني يف ؾٗط  -
ْٜٛٝٛ ْٚٛؾُرب يًطاغبني ؾُٝا ال 

 ٜعٜس عٔ َكطضٜٔ.

ٜكّٛ ايطايب بعس لاس٘ يف  -
 املكطضات ايسضاغ١ٝ بإعساز ضغاي١

يف َٛنٛع فاٍ تػذًٝ٘ ملس٠ 
غ١ٓ ع٢ً األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ 
فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً تػذٌٝ 

 املٛنٛع.

جيتاظ ايطايب بٓذاح زٚض٠ يف  -
اؿاغب اآليٞ َٔ َطنع َعرتف ب٘ 

 ٚشيو قبٌ َٓاقؿ١ ايطغاي١.

طالب قػِ ايًػ١ اإللًٝع١ٜ  -
ٜؿرتط عًِٝٗ ادتٝاظ اَتشإ 

زضد١ نؿطط 550ايتٜٛؿٌ 
 ١.يتػذٌٝ ايطغاي

 غ١ٓ يًُكطضات. -

غ١ٓ عس أز٢ْ يًطغاي١ ٚعس  -
َٔ تاضٜذ  أقك٢ مخؼ غٓٛات

َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً 
 ايتػذٌٝ.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايسضاغ١ به١ًٝ اآلزاب )زنتٛضاٙ(ْعاّ 

 

  

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 يػ١ عطب١ٝ                -1

 يػ١ إلًٝع١ٜ -2

 يػ١ ؾطْػ١ٝ -3

 يػات ؾطق١ٝ -4

 دػطاؾٝا -5

 تاضٜذ -6

 َهتبات ٚٚثا٥ل َٚعًَٛات -7

 عًِ االدتُاع -8

 عًِ ايٓؿؼ -9

 إعالّ -10

 ؾًػؿ١ -11

 آثاض -12

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ املادػتري يف  -
اآلزاب بتكسٜط دٝس ع٢ً األقٌ 
َٔ إسس٣ اؾاَعات املكط١ٜ أٚ 
ع٢ً زضد١ َعازي١ َٔ َعٗس أخط 

 َعرتف ب٘ َٔ اؾاَع١.

س٠ غٓتني ٜكّٛ ايطايب ببشح مل -
 ع٢ً األقٌ َٔ تاضٜذ تػذًٝ٘.

ادتٝاظ طايب ايسنتٛضاٙ زٚض٠ يف  -
اؿاغب اآليٞ َٔ َطنع داَعٞ 
َعرتف ب٘ ٚشيو قبٌ َٓاقؿ١ 

 ايطغاي١.

سكٍٛ ايطايب ع٢ً ؾٗاز٠ ايـ  -
ELPT  نؿطط َٓح يػا٥ط

األقػاّ عسا قػِ ايًػ١ 
ايؿطْػ١ٝ ٜػتًعّ اؿكٍٛ ع٢ً 
ؾٗاز٠ لاح يف ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ 

غاع١ َعتُس٠ 70أٚ  B َػت٣ٛ
 ؿطْػٞ.ايجكايف ايطنع املَٔ 

نؿطط يًتػذٌٝ  555تٜٛؿٌ  -
 يًسنتٛضاٙ.

غٓتإ عس أز٢ْ يًطغاي١ ٚعس  -
 أقك٢ مخؼ غٓٛات.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 ّ(2016 /2017بسأت ايسضاغ١ مبطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايهًٝـ١ يف ايعاّ اؾاَعٞ  -أ 
 ّ(2016أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ عاّ   -ب
 ّ(2017/ 2016بسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف ايعاّ اؾاَعٞ ) -ز
 ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا ناْت:  -ز

 
 زنتٛضاٙ                          َادػتري                       زبًّٛ 

 
 

 ايتاي١ٝ: ؾ٢ ايتدككاتـّٛ ايسبًــ
 ٍايسبًّٛ املٗين يف ايرتب١ٝ ؽكل ضٜاض األطؿا 
 ٍايسبًّٛ اـام يف ايرتب١ٝ ؽكل ضٜاض األطؿا 

 

 زضد١ املادػتري يف ايرتب١ٝ ؽكل ضٜاض األطؿاٍ.
 زضد١ زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف ايرتب١ٝ ؽكل ضٜاض األطؿاٍ.

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 
 

 :9/11/2015( بتاضٜذ 2943ازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ )ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات ايع١ًُٝ ايك
 

 
 أغبٛع 15ايؿكٌ ايسضاغٞ األٍٚ ٜبسأ َٔ ؾٗط أنتٛبط ٚملس٠ 

 أغبٛع 15ايسضاغٞ ايجاْٞ ٜبسأ َٔ ؾٗط ؾربابط ملس٠  ايؿكٌ
 ايؿكٌ ايسضاغٞ ايكٝؿٞ ٜبسأ َٔ ؾٗط ٜٛيٝ٘ ٚبعسز غاعات َهجؿ١

 طالب ايسضاغات ايعًٝا
 :2016/2017أعساز املكٝسٕٚ يف ايعاّ اؾاَعٞ 

 

 
 ايٛاؾسٕٚ: ال ٜٛدس 

 

 
  

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 َكطضات ملس٠ عاّ داَعٞ َٛظع١ ع٢ً ؾكًني زضاغٝني ايسبًّٛ
 ضغاي١ مجٝع زضدات املادػتري
 َكطضات ٚضغاي١ مجٝع زضدات ايسنتٛضاٙ

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط ايسبًّٛ اـام ايسبًـــّٛ املٗين

12 72 9 6 

 ايتطٛض:  ثاًْٝا
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 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ضٜاض األطؿاٍ )ال٥ش١ ايػاعات املعتُس٠( زبًّٛبه١ًٝ  ايسضاغ١ْعاّ 
 

 ادػتريضٜاض األطؿاٍ )ال٥ش١ ايػاعات املعتُس٠( َبه١ًٝ  ايسضاغ١ْعاّ 

 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

ايسبًّٛ املٗين  -1
يف ايرتب١ٝ 
ؽكل ضٜاض 

 األطؿاٍ
 
 

ٜؿرتط يكٝس ايطايب إٔ ٜهٕٛ ساقاًل ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ  -
ٚ املعاٖس ايعًٝا أٚ ايًٝػاْؼ َٔ إسس٣ اؾاَعات املكط١ٜ أ

املعازي١ أٚ ع٢ً زضد١ َعازي١ هلا َٔ اجملًؼ األع٢ً 
 يًذاَعات.

إٔ جيتاظ ايطايب اختباض املكاب١ً ايؿدك١ٝ ٚؾكًا يًُعاٜري  -
 اييت حيسزٖا ايكػِ ٚايه١ًٝ.

ٜكّٛ ايطايب بسضاغ١ َكطضات زضاغ١ٝ بٛاقع  -
غاع١ إدباضٟ 28غاع١ َعتُس٠ َكػ١ُ إىل 36

 غاعات اختٝاضٟ.8ٚ
 

 عاّ زضاغٞ

ايسبًّٛ اـام  -2
يف ايرتب١ٝ 
ؽكل ضٜاض 

 األطؿاٍ
 

إٔ ٜهٕٛ ساقٌ ع٢ً بهايٛضٜٛؽ ايرتب١ٝ ضٜاض أطؿاٍ بتكسٜط  -
عاّ َكبٍٛ َٔ إسس٣ نًٝات ضٜاض األطؿاٍ أٚ أقػاّ أٚ ؾعب 
ضٜاض األطؿاٍ بهًٝات ايرتب١ٝ أٚ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ أٚ َا 

 ٜعازهلا َٔ ايتدككات األخط٣.
اظ ايطايب اختباض املكاب١ً ايؿدك١ٝ ٚؾكًا يًُعاٜري إٔ جيت -

 اييت حيسزٖا ايكػِ ٚايه١ًٝ.

غاع١ 24غاع١ )48َكطضات زضاغ١ٝ بٛاقع  -
غاع١ ؽكك١ٝ َكػ١ُ ع٢ً أضبع١ 24إدباضٟ ٚ

 غاع١ يهٌ ؾكٌ زضاغٞ.12ؾكٍٛ زضاغ١ٝ بٛاقع 

 عاَني

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

زضد١ املادػتري يف 
ايرتب١ٝ ؽكل 

 ضٜاض األطؿاٍ
 

إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقٌ ع٢ً ايسبًّٛ اـام يف ايرتب١ٝ ضٜاض  -
أطؿاٍ َٔ إسس٣ اؾاَعات املكط١ٜ أٚ َا ٜعازهلا َٔ 

 (.+Cايتدككات شات ايك١ً بتكسٜط دٝس ع٢ً األقٌ أٚ )

ّ ايطايب بإعساز ضغاي١ يف شات ايتدكل ٜكٛ -
اختاضٙ بعس َٛاؾك١ فًؼ ايكػِ ٚايه١ًٝ  ايصٟ

غاع١ َعتُس٠ 20ع٢ً َٛنٛع ايطغاي١ بٛاقع 
غاعات 10ؾكًني زضاغٝني بٛاقع  إىلَكػ١ُ 

 عج١ٝ يهٌ ؾكٌ زضاغٞ.
حيل جملًؼ ايكػِ ٚايه١ًٝ ايػُاح يًطايب باملس  -

ايطغاي١ ملس٠ ؾكًني زضاغٝني نشس أقكٞ إلْٗا٤ 
 َٚٓاقؿتٗا.

 األقك٢اؿس 
 ثالخ غٓٛات
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 زنتٛضاٙضٜاض األطؿاٍ )ال٥ش١ ايػاعات املعتُس٠( به١ًٝ  ايسضاغ١ْعاّ 

 
 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

زضد١ زنتٛضاٙ 
ايؿًػؿ١ يف 
ايرتب١ٝ ؽكل 

 ضٜاض األطؿاٍ.
 

رتب١ٝ إٔ ٜهٕٛ ايطايب ساقاًل ع٢ً زضد١ املادػتري يف اي -
ؽكل ضٜاض أطؿاٍ َٔ إسس٣ اؾاَعات املكط١ٜ أٚ َا 
ٜعازي٘ َٔ ايتدككات شات ايك١ً بتكسٜط دٝس ع٢ً األقٌ أٚ 

(C+) .بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ 

ٜكّٛ ايطايب بسضاغ١ َكطضات زضاغ١ٝ بٛاقع  -
غاعات زضاغ١ٝ،  10 إىلغاع١ َكػ١ُ 50
غاعات بهٌ ؾكٌ 10غاع١ عج١ٝ بٛاقع 40

 زضاغٞ.
ّٛ ايطايب بإعساز ضغاي١ يف شات ايتدكل ٜك -

 بعس ادتٝاظٙ ايػاعات ايسضاغ١ٝ.
حيل جملًؼ ايكػِ ٚايه١ًٝ ايػُاح باملس ملس٠  -

ؾكًني زضاغٝني عس أقكٞ إلْٗا٤ ايطغاي١ 
 َٚٓاقؿتٗا.

 األقك٢اؿس 
 مخؼ غٓٛات
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 
 
 

  2013 /2014 ّ اؾاَعٞايعاّ  يفيه١ًٝ بسأت ايسضاغ١ ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ با -أ

   2014ّ أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ عاّ  -ب
   2014 /2015ّ اؾاَعٞبسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف ايعاّ  -ز

 ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا: -ز
 زنتٛضاٙ                          تري َادػ                     زبًّٛ 

 
 

 
 

( بتاضٜذ 1351ضقِ ) ايٛظاضٟال٥ش١ ن١ًٝ اآلزاب بأغٝٛط ايكازض٠ بايكطاض  ٖٞايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ املطبك١ سايًٝا 
 :4/12/2013ٚتعسٜالتٗا يف  20/8/2003

 

 :ايتاي١ٝايتدككات  يفايسبًـــّٛ  

 زبًّٛ ايًػٜٛات ايتطبٝك١ٝ 2 زبًّٛ ايرتمج١ اإللًٝع١ٜ 1

 زبًّٛ ؾ٢ ايرتمج١ ايعرب١ٜ  4 ايرتمج١ ايؿطْػ١ٝ يفزبًّٛ  3

 زبًّٛ اـس١َ ايٓؿػ١ٝ ايتطبٝك١ٝ  6  االدتُاع١ٝزبًّٛ ايت١ُٝٓ  5

 زبًّٛ اإلعالّ 8 زبًّٛ املهتبات ٚاملعًَٛات 7
 

 ايتاي١ٝ:املادػتري ؾ٢ ايتدككات  

 قػِ ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ 2 قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ 1

 قػِ ايًػات ايؿطق١ٝ 4 قػِ ايًػ١ اإللًٝع١ٜ 3

 قػِ ايتاضٜذ 6 قػِ اؾػطاؾٝا 5

 قػِ عًِ ايٓؿؼ 8 قػِ عًِ االدتُاع 7

 قػِ ايؿًػؿ١ 10 قػِ اإلعالّ 9

 قػِ األثاض 12 قػِ ايٛثا٥ل ٚاملهتبات 11

 ايسضاغات اإلغال١َٝ 13

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠

 ثاًْٝا : ايتطٛض
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايتاي١ٝ:ؾ٢ ايتدككات  ايسنتٛضاٙ 

 قػِ ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ 2 قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ 1

 قػِ ايًػات ايؿطق١ٝ 4 قػِ ايًػ١ اإللًٝع١ٜ 3

 قػِ ايتاضٜذ 6 قػِ اؾػطاؾٝا 5

 قػِ عًِ ايٓؿؼ 8 قػِ عًِ االدتُاع 7

 قػِ ايؿًػؿ١ 10 قػِ اإلعالّ 9

 قػِ األثاض 12 قػِ ايٛثا٥ل ٚاملهتبات 11

 ت اإلغال١َٝايسضاغا 13

 ايع١ًُٝ:ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 
 

 
 طالب ايسضاغات ايعًٝا:

 
 إْؿا٤ ايه١ًٝ تكطٜبًا:يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ 

 

 
 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ يفأعساز املكٝسٕٚ  

 

 

 سٜٛد ايٛاؾسٕٚ: ال

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 ايسبًَٛات
 عسا زبًّٛ ايًػٜٛات ايتطبٝك١ٝ زضاغٝإ َاعاَإ 

 ٚاسس زضاغٞعاّ 
 َكطضات ٚضغاي١ املادػتري
 ضغاي١ ايسنتٛضاٙ

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايعاّ اؾاَعٞ

2014-2015 - 2 2 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

- 9 12 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

  

 
 

 ّ(1993 /1994 اؾاَعٞايعاّ  بايه١ًٝ يفايبهايٛضٜٛؽ بسأت ايسضاغ١ مبطس١ً  -أ 

   1999 ّ أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ عاّ  -ب
 ّ(1999/2000) اؾاَعٞبسأت ايسضاغات ايعًٝا بايهًٝـ١ ألٍٚ َــط٠ يف ايعاّ  -ز
 ناْت:ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا  -ز  

 

 زنتٛضاٙ                      َادػتري                   زبًّٛ  
 

 ؽككات: ايسبًَٛات يف  

 املادػتري يف ؽككات: 

 ايرتبٟٛعًِ ايٓؿؼ  2 َٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ 1

 ايرتب١ٝ املكاض١ْ 4 أقٍٛ ايرتب١ٝ 3

 اإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝ 6 ايكش١ ايٓؿػ١ٝ 5

 ؽككات: ايسنتٛضاٙ يف

 ايرتبٟٛعًِ ايٓؿؼ  2 ٖر ٚططم ايتسضٜؼَٓا 1

 اإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝ 4 أقٍٛ ايرتب١ٝ 3

 ايكش١ ايٓؿػ١ٝ 5

1 
 ايسبًّٛ ايعا١َ يف ايرتب١ٝ

 ْعاّ ايعاَني
2 

 ايسبًّٛ ايعا١َ يف ايرتب١ٝ ْعاّ
 ايعاّ ايٛاسس

3 
 ايسبًّٛ امل١ٝٓٗ يف ايرتب١ٝ

 )تطب١ٝ خاق١(
4 

 ١ٝ يف ايرتب١ٝايسبًّٛ املٗٓ
 )إزاض٠ َسضغ١ٝ(

5 
 ايسبًّٛ امل١ٝٓٗ يف ايرتب١ٝ
 )ؽطٝط ٚتطٜٛط َٓاٖر(

 زبًّٛ خاق١ 6

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 :20/9/2016( بتاضٜذ 4737) ايٛظاضٟال٥ش١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ بأغٝٛط ايكازض٠ بايكطاض  ٖٞايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ املطبك١ سايًٝا  
 

 ايتاي١ٝ:ايتدككات  يفايسبًـــّٛ  

1 
ّ ايعا١َ يف ايرتب١ٝ ْعاّ ايعاّ ايٛاسس ايسبًٛ

 )يًُتؿطغني(
2 

ايسبًّٛ ايعا١َ يف ايرتب١ٝ ْعاّ ايعاَني )يػري 
 املتؿطغني(

 ١ايسبًّٛ اـاق 4 ايرتب١ٝ يفايسبًّٛ امل١ٝٓٗ  3
 

 ايتاي١ٝ:املادػتري ؾ٢ ايتدككات 

 

 ايتاي١ٝ:ؽككات  يفايسنتٛضاٙ 

 ١:ايعًُْٝعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات 

 
  

 َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ َاز٠ ايتدكل 2 تطب١ٝ َكاض١ْ -أقٍٛ ايرتب١ٝ 1
 تطب١ٝ َكاض١ْ 4 قش١ ْؿػ١ٝ – ايرتبٟٛيٓؿؼ عًِ ا 3
   إزاض٠ تع١ًُٝٝ 5

 َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ َاز٠ ايتدكل 2 تطب١ٝ َكاض١ْ -أقٍٛ ايرتب١ٝ 1
 تطب١ٝ َكاض١ْ 4 قش١ ْؿػ١ٝ – ايرتبٟٛعًِ ايٓؿؼ  3
   إزاض٠ تع١ًُٝٝ 5

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 عاَني -ملس٠ عاّ -َكطضات غ١ٜٛٓ  ايسبًَٛات
 َكطضات ٚضغاي١ املادػتري
 َكطضات ٚضغاي١ ايسنتٛضاٙ

 ثاًْٝا : ايتطٛض
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايعًٝا:طالب ايسضاغات 
 تكطٜبًا:ايه١ًٝ بٝإ بأعساز اؿاقًني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ يهٌ مخؼ غٓٛات َٓص إْؿا٤ 

 

 

 

 :2016/2017 ايعاّ اؾاَعٞ يفأعساز املكٝسٕٚ 

  ايٛاؾسٕٚ:ز( 
 :2017/ 2016 عٞاؾاَبٝإ إمجايٞ بأعساز ايطالب ايٛاؾسٜٔ املكٝسٕٚ يف ايعاّ 

 

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ األعٛاّ

1999-2003 93 5 1 

2004-2008 382 18 4 

2009-2013 2568 11 20 

2014-2016 934 2 1 

 26 36 3977 إمجايٞ

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

651 150 7 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ د١ٗ اإلٜؿاز

 - 1 - يٝبٝا
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ايكسمي١ ٚال٥ش١ ايػاعات املعتُس٠ بأغٝٛط ٚايرتب١ٝ بايٛازٟ اؾسٜس )زبًّٛ( بايال٥ش١ ْعاّ ايسضاغ١ به١ًٝ ايرتب١ٝ
 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 اسس ايسبًّٛ ايعا١َ / ْعاّ ايعاّ ايٛ
اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ ايًٝػاْؼ أٚ 
زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ أٚ زضد١ ع١ًُٝ 
أخط٣ َعازي١ هلا َٔ اجملًؼ األع٢ً 

 يًذاَعات.

 ايتؿطؽ يًسضاغ١

َس٠ ايسضاغ١ غ١ٓ داَع١ٝ ٚاسس٠ ع٢ً 
ؾكًني زضاغٝني ٜعكس اَتشإ ايؿكٌ 

ايسضاغٞ األٍٚ يف ٜٓاٜط ٚايؿكٌ 
ايسضاغٞ ايجاْٞ يف ْٜٛٝٛ ٚايسٚض 

  غبتُربايجاْٞ يف

 َس٠ ايسضاغ١ يٌٓٝ ايسبًّٛ
 ايعا١َ غ١ٓ ٚاسس٠

 

 ايسبًّٛ ايعا١َ / ْعاّ ايعاَني 
اؿكٍٛ ع٢ً َؤٌٖ عايٞ، َعاٚي١ 

 ١َٓٗ ايتسضٜؼ

َس٠ ايسضاغ١ غٓتني داَع١ٝ َكػ١ُ 
إىل ؾكًني زضاغٝتني ٜعكس اَتشإ 

ايؿكٌ ايسضاغٞ األٍٚ يف ٜٓاٜط 
ٚايؿكٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ يف ْٜٛٝٛ 

 يجاْٞ يف غبتُربٚايسٚض ا

 عاَني

ايسبًّٛ امل١ٝٓٗ يف ايرتب١ٝ ٚتؿٌُ 
 ايتدككات 

 إزاض٠ َسضغ١ٝ     -9

 إضؾاز ْؿػٞ  -10
 تطب١ٝ خاق١ قِ  -11
 تطب١ٝ خاق١ عُٝإ  -12
 َٓاٖر ٚبطاَر تعًِٝ  -13

 َعًِ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ  -14

 تطب١ٝ ايطؿٌ  -15

 َعًِ تطب١ٝ خاق١  -16

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ ايًٝػاْؼ يف 
ايعا١َ َٔ  ّاآلزاب ٚايرتب١ٝ أٚ ايسبًٛ

إسس٣ اؾاَعات املكط١ٜ بتكسٜط عاّ 
 )دٝس( أٚ َؤٌٖ تطبٟٛ داَعٞ أخط

َس٠ ايسضاغ١ غ١ٓ داَع١ٝ ٚاسس٠ ع٢ً 
ؾكًني زضاغٝني ٜعكس اَتشإ ايؿكٌ 

ايسضاغٞ األٍٚ يف ٜٓاٜط ٚايؿكٌ 
ايسضاغٞ ايجاْٞ يف ْٜٛٝٛ ٚايسٚض 

 ايجاْٞ يف غبتُرب

 َس٠ ايسضاغ١ غ١ٓ داَع١ٝ

يف ايرتب١ٝ ٚتؿٌُ ايسبًّٛ اـاق١ 
 ايتدككات

 عًِ ْؿؼ تطبٟٛ  -7

 َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ  -8
 قش١ ْؿػ١ٝ  -9

 أقٍٛ ايرتب١ٝ  -10
 تطب١ٝ َكاض١ْ  -11

 تطب١ٝ ايطؿٌ  -12

إٔ ٜهٕٛ ساقٌ ع٢ً ايسبًّٛ 
امل١ٝٓٗ بتكسٜط عاّ )دٝس( أٚ ساقٌ 

ع٢ً )دٝس( يف ايسضد١ اؾاَع١ٝ 
 األٚىل

َس٠ ايسضاغ١ غ١ٓ داَع١ٝ ٚاسس٠ ع٢ً 
اَتشإ ايؿكٌ  ؾكًني زضاغٝني ٜعكس

ايسضاغٞ يف ٜٓاٜط ٚايؿكٌ ايسضاغٞ 
ايجاْٞ يف ْٜٛٝٛ ٚايسٚض ايجاْٞ يف 

 غبتُرب

 َس٠ ايسضاغ١ غ١ٓ داَع١ٝ

ايسبًّٛ اـام يف ايرتب١ٝ )ايربْاَر 
 اـام(

ٜكبٌ بٗصا ايربْاَر اؿاقًني ع٢ً 
زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ اٚ ايًٝػاْؼ 

 باؾاَعات املكط١ٜ

اغ١ٝ ملس٠ إٔ جيتاظ ايطايب َكطضات زض
 عاّ َٛظع١ ع٢ً ؾكًني زضاغٝني

 َس٠ ايسضاغ١ عاّ داَعٞ ٚاسس
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 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 
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 ايكسمي١ ٚال٥ش١ ايػاعات املعتُس٠ بأغٝٛط ٚايرتب١ٝ بايٛازٟ اؾسٜس )َادػتري( بايال٥ش١ ْعاّ ايسضاغ١ به١ًٝ ايرتب١ٝ

 

 ايكسمي١ ٚال٥ش١ ايػاعات املعتُس٠ بأغٝٛط ٚايرتب١ٝ بايٛازٟ اؾسٜس )زنتٛضاٙ( بايال٥ش١ ْعاّ ايسضاغ١ به١ًٝ ايرتب١ٝ

 

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 أقٍٛ ايرتب١ٝ  .7
إلزاض٠ ايرتب١ٝ املكاض١ْ ٚا .8

 ايتع١ًُٝٝ 
 املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ  .9

 عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ  .10
 قش١ ْؿػ١ٝ  .11
 تطب١ٝ ايطؿٌ  .12

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ ايسبًّٛ امل١ٝٓٗ  -
ٚاـاق١ يف ايرتب١ٝ بتكسٜط عاّ 

 دٝس ع٢ً األقٌ 
َعاٚي١ ١َٓٗ ايتسضٜؼ ملس٠ عاَني  -

 ع٢ً األقٌ.

إٔ جيتاظ ايطايب َكطضات زضاغ١ٝ  -
 ملس٠ عاّ َٛظع١ ع٢ً ؾكًني

 زضاغٝتني 
 تػذٌٝ َٛنٛع ايبشح  -
إعساز ايطغاي١ بعس عاّ ع٢ً األقٌ  -

َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ 
ع٢ً ايتػذٌٝ طبكا يًكإْٛ 

 ٚايال٥ش١.

 

َس٠ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً زضد١ 
غٓٛات إال  ثالخاملادػتري يف ايرتب١ٝ 

إشا ضأٟ فًؼ ايه١ًٝ اإلبكا٤ ع٢ً 
ايتػذٌٝ ؾرت٠ أخطٟ حيسزٖا بٓا٤ 

اقرتاح ؾ١ٓ اإلؾطاف ع٢ً ع٢ً 
 ايطغاي١ ٚفًؼ ايكػِ.

 َس٠ ايسضاغ١ ْعاّ ايسضاغ١ ؾطٚط ايكٝس ايتدككات

 أقٍٛ ايرتب١ٝ  .7
 ايرتب١ٝ املكاض١ْ  .8
 املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ  .9

 عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ  .10
 قش١ ْؿػ١ٝ                 .11
 تطب١ٝ ايطؿٌ .12

اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ املادػتري يف  -
ايرتب١ٝ بتكسٜط عاّ دٝس ع٢ً 

 األقٌ 
َعاٚي١ ١َٓٗ ايتسضٜؼ ملس٠ أضبع١  -

 أعٛاّ   

إٔ جيتاظ ايطايب املكطضات  -
ملس٠ عاّ   َٛظع١ ع٢ً  ايسضاغ١ٝ

 ؾكًني زضاغٝني 

 تػذٌٝ َٛنٛع ايبشح. -
يطغاي١ خالٍ عاَني ع٢ً إعساز ا -

األقٌ َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ 
ايه١ًٝ ع٢ً ايتػذٌٝ طبكا 

 يًكإْٛ ٚايال٥ش١

إٔ جيتاظ ايطايب بٓذاح زٚض٠  -
يػ١ أدٓب١ٝ ٚزٚض٠ 

ELPT ٍٚزض٠ ا.ICDL. 

َس٠ ايسضاغ١ مخؼ غٓٛات إال إشا ضأٟ 
فًؼ ايه١ًٝ اإلبكا٤ ع٢ً ايتػذٌٝ 
ؾرت٠ أخطٟ حيسزٖا بٓا٤ ع٢ً اقرتاح 

اإلؾطاف ع٢ً ايطغاي١ ٚفًؼ  ؾ١ٓ
 ايكػِ.
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 

 

 

 ّ(2014/ 2013بسأت ايسضاغ١ مبطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ بايهًٝـ١ يف ايعاّ اؾاَعٞ ) -أ
  2005 ّ أٍٚ ال٥ش١ يًسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ  -ب
 ّ(2015 /2016َعٞ بسأت ايسضاغات ايعًٝا بايه١ًٝ ألٍٚ َط٠ يف ايعاّ اؾا -ز

 ايسضدات اييت بسأت بٗا ايسضاغات ايعًٝا ناْت: -ز
 

 زنتٛضاٙ                           َادػتري                        زبًّٛ  

 ايسبًّٛ يف ؽككات:

 

 ػتري يف ايتدككات: املاد

 

 ايسنتٛضاٙ يف ؽككات:

 
  

 ايطٜان١ املسضغ١ٝ 2 اإلقابات ايطٜان١ٝ 1

 املٓاٖر ٚتسضٜؼ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ 2 ايتسضٜب ايطٜانٞ ٚعًّٛ اؿطن١ 1

 عًّٛ ايكش١ ايطٜان١ٝ 4 اإلزاض٠ ايطٜان١ٝ ٚايرتٜٚح 3

   ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ايطٜان١ٝ 5

 عًّٛ ايكش١ ايطٜان١ٝ 2 اإلزاض٠ ايطٜان١ٝ ٚايرتٜٚح 1

   ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ايطٜان١ٝ ايعًّٛ 3

 أٚاًل : ايٓؿـــأ٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 
 

( بتاضٜذ 1917)ضقِ ايسضدات ايع١ًُٝ يف ايال٥ش١ املطبك١ سايًٝا ٖٞ ال٥ش١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ بأغٝٛط ايكازض٠ بايكطاض ايٛظاضٟ 
 :11/10/2011ٚتعسٜالتٗا يف  12/9/2004

 
 :يف ؽككاتايسبًـــّٛ  

 
 املادػتري يف ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ يف ايتدككات ايتاي١ٝ:

 
 زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ يف ايتدككات ايتاي١ٝ: 

 

  

 تػٜٛل ضٜانٞ 2 ايسبًّٛ ايعا١َ يف ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ 1
 ضٜان١ َسضغ١ٝ 4 نؿاؾ١ َٚطؾسات 3
 عطٚض ضٜان١ٝ 6 تسضٜب ضٜانٞ 5
 إقابات ضٜان١ٝ 8 يٝاق١ بس١ْٝ 7
 إعساز ْؿػٞ يًطٜانٝني 10 تطٜٚح ضٜانٞ 9

 اؿطن١ٚعًّٛ  ايتسضٜب ايطٜانٞ 2 ٚتسضٜؼ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ املٓاٖر 1
 اإلزاض٠ ا يطٜان١ٝ ٚايرتٜٚح 4 عًّٛ ايكش١ ايطٜان١ٝ 3
   ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ايطٜان١ٝ 5

 ايتسضٜب ايطٜانٞ ٚعًّٛ اؿطن١ 2 املٓاٖر ٚتسضٜؼ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ 1
 ايطٜان١ٝ ٚايرتٜٚحاإلزاض٠  4 عًّٛ ايكش١ ايطٜان١ٝ 3
   ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ايطٜان١ٝ 5

 ثاًْٝا : ايتطٛض
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 زيٌٝ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا 

 
2017/2018 

 ْعاّ ايسضاغ١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسضدات ايع١ًُٝ: 
 

 
 طالب ايسضاغات ايعًٝا:

 تكطٜبًا:ني ع٢ً زضدات ع١ًُٝ َٓص إْؿا٤ ايه١ًٝ بٝإ بأعساز اؿاقً
 

 
 :2016/2017أعساز املكٝسٕٚ يف ايعاّ اؾاَعٞ 

 

ال ٜٛدسايٛاؾسٕٚ:  

 ايٓعاّ ايسضد١ ايعًُٝـــ١

 ٚملس٠ عاّ زضاغ١َٝكطضات  ايسبًَٛات

 َكطضات ٚضغاي١ املادػتري

 َكطضات ٚضغاي١ ايسنتٛضاٙ

 اجملُٛع زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايػٓٛات

2015-2016 7 - - 7 

 زنتــٛضاٙ َادػتٝــط زبًـــّٛ

6 43 7 



 

  



 

 ؾٓـــ١ اإلعــــساز

 اإلؾطاف ايعاّ

 بسٙ دعٝلأ.ز/ امحس ع
 ض٥ٝؼ اؾاَع١

 ض٥ٝؼ ؾطٜل ايعٌُ
 أ.ز/ طاضم عبس اهلل اؾُاٍ

 ْا٥ب ض٥ٝؼ اؾاَع١ يؿ٦ٕٛ ايسضاغات ايعًٝا ايبشٛخ

 ؾطٜل ايعٌُ
 إعساز ٚؼسٜح

 / عبس ايععِٝ عبس اجملٝس قُسز
 َسٜط عاّ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 نتاب١
 أ/ غاَح ٚيػٔ سبٝب

 ٝا ٚايبشٛخباإلزاض٠ ايعا١َ يًسضاغات ايعً

 ايؿطٜل ايؿين
 تكُِٝ 

 أ/ أمحس سػني قُس
 مبهتب ْا٥ب ض٥ٝؼ اؾاَع١ يؿ٦ٕٛ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 



 

 
 



 

 إقساضات ايكطاع 

 ايسضاغات ايعًٝا  بطاَرزيٌٝ  .1

 ايكٛاْني ٚايكطاضات املٓع١ُ يًسضاغات ايعًٝازيٌٝ  .2

 ٚاملؤمتطاتايكٛاْني ٚايكطاضات املٓع١ُ يًبعجات ٚاألداظات زيٌٝ  .3

 قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقات ايجكاؾ١ٝزيٌٝ  .4

 اؾٗات املام١زيٌٝ  .5

 اـط١ ايبشج١ٝ ؾاَع١ أغٝٛط .6

 زيٌٝ ايٛسسات شات ايطابع اـام .7

 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ
 بطاَر ايسضاغات ايعٝازيٌٝ 
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