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 تكسِٜ
 

ؾ٢ ٖصا ايعاّ ٚسلٔ ْكسّ يهِ إقساضًا دسٜسًا جلاَع١ أغٝٛط َٓاض٠ ايعًِ ٚقًع١ املعطؾ١ يكعٝس 
١ ٚظٝؿ١ٝ أٚ إزاض١ٜ أٚ َكط أتكسّ بايت١٦ٓٗ إىل نٌ َا َٔ اْت٢ُ ًَٜٛا يتًو املؤغػ١ ايعطٜك١ بكؿ

 2018/  2017بعٝسٖا ايػتني ٚايصٟ بسأ ؾ٢ َطًع ايعاّ اجلاَعٞ  اتع١ًُٝٝ ٚشيو مبٓاغب١ استؿاالتٓ
ٚسلٔ ٚؾ٢ تًو ايصنط٣ ايػاي١ٝ ٚاستؿاالتٓا ببس٤ ايسضاغ١ ألٍٚ َط٠ ؾ٢ أٍٚ داَع١ إقًُٝ٘ ؾ٢ قعٝس َكط 

ْؿعط بايؿدط ٚايعع٠ ملا زلشت ؾٝ٘ اجلاَع١  اٗ،،، ٚمبطادع١ تاضٜذ اجلاَع١ ٚإزلاظات 1957ؾ٢ أنتٛبط 
خالٍ غت١ عكٛز نا١ًَ َٔ ايعٌُ ايسؤٚب ٚاملتٛاقٌ ؾ٢ تػٝري َالَح ٚاقع اجملتُع ؾ٢ قعٝس َكط ٚإضغا٤ 

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

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

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

١ٝ ٚايبشج١ٝ ؾ٢ َكط ٚتٗٝأ٠ املٓار ٚتطٜٛط األزٚات َٔ أدٌ ٚاآلٕ ؼطم اجلاَع١ ع٢ً املػا١ُٖ ؾ٢ إثطا٤ احلطن١ ايعًُ
اغتكطاب ايؿباب َٔ ايباسجني ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً ايعٌُ ٚايعطا٤ زاخٌ ايٛطٔ ٚايكها٤ ع٢ً ظاٖط٠ ايعكٍٛ املكط١ٜ املٗادط٠، ٖٚٛ َا 

َٚؿذع١ يًذُٝع ٚزاع١ًُ هلِ يٝهْٛٛا غٛف تٛاقٌ إزاض٠ اجلاَع١ ايعٌُ ع٢ً ؼكٝك٘ ضاع١ٝ أبٓا٥ٗا َٔ ؾباب ايعًُا٤ ٚايؿباب ايٛاعس 
 ٚأعاثِٗ خلس١َ ايٛطٔ ٚاالضتكا٤ ب٘ ؾ٢ ناؾ١ اجملاالت.  ِدٓٛزًا أٚؾٝا٤ َهطغني عًُٗ

 
 ٚؾكٓا اهلل ٚأٜانِ يًعٌُ يكاحل ْٗه١ ايٛطٔ ٚضؾعت٘

 ٚؼكٝل ايعع٠ ٚايطؾع١ جلاَعتٓا ايعطٜك١
 

 أ.ز/ أمحس عبسٙ دعٝل
 ض٥ٝؼ داَع١ أغٝٛط 



 

 

 



 

 متٗٝس

سضاغات قٛاعس بٝاْات اياض تطٛض َٓع١َٛ ايبشح ايعًُٞ ظاَع٘ أغٝٛط ؾكس مت إعساز زيٌٝ يف إط
نُكسض َتهاٌَ تٝػريًا ع٢ً ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايباسجني ٚطالب  ايعًٝا ٚايعالقات ايجكاؾ١ٝ

 ايسضاغات ايعًٝا.
األغتاش ايسنتٛض  ايػٝس يف ٖصا املكاّ إٔ أتٛد٘ غايل ايؿهط ٚايتكسٜط إىل ٜؿٛتينٚال  

َٔ َػاعسات ٚتػٗٝالت يًباسجني،  ض٥ٝؼ اجلاَع١ ع٢ً َا قسَ٘ ٜٚكسَــ٘ أمحس عبسٙ دعٝل/
 ٚقسضٖا.ٚأزعٛ اهلل إٔ ٜٛؾكٓا ٚإٜاٙ يًدري ٚإعال٤ َها١ْ اجلاَع١ 

 ًٓٛض.ينٌ َ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/ ذلُس ضدب ب ايسعا٤إٔ أتكسّ غايل  زنُا أٚ

زاعًٝا اهلل  األغبل )ضمح٘ اهلل( ع٢ً َا بصي٘ َٔ دٗٛز يف ٚنع ايًب١ٓ األغاغ١ٝ خلطٚز ٖصا ايسيٌٝ يًٓٛض -ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ 
خس١َ أبٓا٥ٓا َٔ ايباسجني ٚتٛنٝح ايكٛض٠ أَاَِٗ ٚايتٝػري عًِٝٗ ٚزعِ  املطد٠ٛ يفؤت٢ ٖصا ايسيٌٝ مثاضٙ غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜ

 اجلاَع١. يف ايعًَُٞػري٠ ايبشح 
 ْٚعِ ايٓكري املٛىلٚاهلل املػتعإ ْٚعِ 

 
 طاضم عبس اهلل اجلُاٍاألغتاش ايسنتٛض/ 

 ْا٥ب ض٥ٝؼ اجلاَع١
خسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛيؿ٦ٕٛ اي



 



 

 ايؿٗطؽ

 ايكؿش١ املٛنٛع

 9  باجلاَع١َكازض ايسعِ املاز٣ يًبشٛخ 

 15 2016ست٢  2004َؿطٚعات تطٜٛط ايتعًِٝ ايعاىل ظاَع١ أغٝٛط َٔ 

 25 األعاخ ايع١ًُٝ املٓؿٛض٠ باغِ داَع١ أغٝٛط باجملالت ايسٚي١ٝ

 27 ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ احلاقًني ع٢ً اجلٛا٥ع ايع١ًُٝ

 33 2019 -2016  عؿط٠ ايجايج١يًسٚض٠  ايع١ًُٝ ايًذإها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املؿاضنني يف ايػاز٠ أع

 39 ٝٛط ٚاجلاَعات ايعطب١ٝ ٚاألدٓب١ٝاالتؿاقٝات َٚصنطات ايتؿاِٖ بني داَع١ أغ

 43 طالب ايسضاغات ايعًٝا

 57 ايعالقات ايجكاؾ١ٝ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 

 
 

 

 املٛاظ١ْ ايعا١َ يًسٚي١ 
 ٚايسنتٛضاٙ ي١٦ًٝٗ املعا١ْٚ َٔ قٓسٚم ايبشٛخزعِ أعاخ املادػتري  

 َهاؾأ٠ ْؿط األعاخ ايع١ًُٝ 

 َػا١ُٖ اجلاَع١ حلهٛض املؤمتطات ايسٚي١ٝ 

  

  باجلاَع١َكازض ايسعِ املاز٣ يًبشٛخ 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 :2017ست٢ عاّ  2014َٔ عاّ  ايع١ًُٝ زعِ ايبشٛخ

 بٝإ باإلعتُازات املاي١ٝ املدكك١ بٓس األعاخ ايع١ًُٝ ع٢ً َػت٣ٛ داَع١ أغٝٛط ظُٝع أقػاَٗا املٛاظ١ْٝ

 َهاؾأ٠ ْؿط األعاخ ايع١ًُٝ

 زعِ أعاخ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ ي١٦ًٝٗ املعا١ْٚ َٔ قٓسٚم ايبشٛخ

 

  

 ايعاّ املاىل ايبٓٛز
 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 األقػاّ املٛاظ١ْٝ ظاَع١ أغٝٛط

 800.000 927.000 927.000 950.000 قػِ ايتعًِٝ -1ؾكٌ 
 500.000 490.000 490.000 500.000 املػتؿؿ٢ اجلاَع٢ ايط٥ٝػ٢ -2ؾكٌ
 125.000 250.000 250.000 250.000 َػتؿؿ٢ األٚضاّ – 3ؾكٌ
 100.000 100.000 100.000 100.000 َػتؿؿ٢ قش١ املطأ٠ – 4ؾكٌ
 120.000 120.000 120.000 120.000 َػتؿؿ٢ األطؿاٍ - 5ؾكٌ

 10.000 10.000 10.000 0 َػتؿؿ٢ ايطادش٢
 150.000 23.000 23.000 0 تعًِٝ ؾطع ايٛاز٣ اجلسٜس

 1.805.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 اإلمجاىل

 املبًؼ "باجلٓٝ٘ املكط٣ ايؿرت٠ ّ
 231518.00 30/6/2015إىل  1/7/2014َٔ  1
 233440.00 30/6/2016إىل  1/7/2015َٔ  2
 279902.00 30/6/2017إىل  1/7/2016َٔ  3

 744860.00 اإلمجاىل

 املبًؼ "باجلٓٝ٘ املكط٣  ايؿرت٠ ّ
 1095820.55 30/6/2015إىل  1/7/2014َٔ  1
 1393421.50 30/6/2016إىل  1/7/2015َٔ  2
 1235420.05 30/6/2017إىل  1/7/2016َٔ  3

 3724662.10 اإلمجاىل
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 ١ اجلاَع١ حلهٛض املؤمتطات ايسٚي١َٝػاُٖ
 2014/2015بٝإ عسزٟ بػؿط ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ حلهٛض َؤمتطات ْٚسٚات  بسٍٚ ايعامل املدتًؿ١ خالٍ عاّ 

 
  

 دلُٛع١ ايسٍٚ
 ايه١ًٝ

 زٍٚ
 عطب١ٝ

 ايتهًؿ١
 زٍٚ أٚضب١ٝ
 ٚأؾطٜك١ٝ

 ايتهًؿ١
 أَطٜها

 ٚؾطم أقك٢
 ايتهًؿ١

إمجايٞ عسز 
 املؿاضنني

إمجايٞ 
 ايتهًؿ١

 181000 23 20000 2 152000 19 9000 2 ايعًّٛ

 86500 10 50000 5 32000 4 4500 1 اهلٓسغ١

 34500 4 30000 3 0 0 4500 1 ايعضاع١

 477000 54 260000 26 208000 26 9000 2 ايطب

 27000 4 10000 1 8000 1 9000 2 ايكٝسي١

 100000 12 20000 2 80000 10 0 0 ايطب ايبٝططٟ

 9000 2 0 0 0 0 9000 2 ايتذاض٠

 0 0 0 0 0 0 0 0 ايرتب١ٝ بـأغٝٛط

 0 0 0 0 0 0 0 0 احلكٛم

 0 0 0 0 0 0 0 0 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 اخلس١َ اإلدتُاع١ٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 تطب١ٝ ايٛازٟ اجلسٜس

 25000 4 0 0 16000 2 9000 2 اآلزاب

 4500 1 0 0 0 0 4500 1 تطب١ٝ ْٛع١ٝ

 69500 9 40000 4 16000 2 13500 3 ايتُطٜض

 20000 2 20000 2 0 0 0 0 احلاغبات ٚاملعًَٛات

 37500 6 16000 2 8000 1 13500 3 َعٗس األٚضاّ

 1071500 131 466000 47 520000 65 85500 19 اجملُٛع
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 2015/2016بٝإ عسزٟ بػؿط ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ حلهٛض َؤمتطات ْٚسٚات  بسٍٚ ايعامل املدتًؿ١ خالٍ عاّ 

 

 دلُٛع١ ايسٍٚ
 ايه١ًٝ

 زٍٚ
 عطب١ٝ

 ايتهًؿ١
 زٍٚ أٚضب١ٝ
 ٚأؾطٜك١ٝ

 ايتهًؿ١
 أَطٜها

 ٚؾطم أقك٢
 ١ايتهًؿ

إمجايٞ عسز 
 املؿاضنني

 إمجايٞ
 ايتهًؿ١

 52000 8 10000 1 24000 3 18000 4 ايعًّٛ

 120000 15 70000 7 32000 4 18000 4 اهلٓسغ١

 60500 7 40000 4 16000 2 4500 1 ايعضاع١

 497500 58 220000 22 264000 33 13500 3 ايطب

 30500 4 10000 1 16000 2 4500 1 ايكٝسي١

 25000 4 0 0 16000 2 9000 2 طٟايطب ايبٝط

 0 0 0 0 0 0 0 0 ايتذاض٠

 0 0 0 0 0 0 0 0 ايرتب١ٝ بـأغٝٛط

 19000 3 10000 1 0 0 9000 2 احلكٛم

 58000 7 10000 1 48000 6 0 0 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ

 10000 1 10000 1 0 0 0 0 خس١َ إدتُاع١ٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 تطب١ٝ ايٛازٟ 

 21500 4 0 0 8000 1 13500 3 اآلزاب

 0 0 0 0 0 0 0 0 تطب١ٝ ْٛع١ٝ

 29000 4 20000 2 0 0 9000 2 ايتُطٜض

 8000 1 0 0 8000 1 0 0 ساغبات َٚعًَٛات

 24000 3 0 0 24000 3 0 0 َعٗس األٚضاّ

 4500 1 0 0 0 0 4500 1 طب األغٓإ

 959500 119 400000 40 456000 57 99000 22 اجملُٛع
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

1071500 959500 

548000 

 2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ 

 2016/2017بٝإ عسزٟ بػؿط ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ حلهٛض َؤمتطات ْٚسٚات  بسٍٚ ايعامل املدتًؿ١ خالٍ عاّ 

 

 

 

 

 

 

 

 ع١ٝ ايجالخ ايػابك١ضغِ بٝا٢ْ ٜٛنح َػا١ُٖ اجلاَع١ يف املؤمتطات ٚايٓسٚات بسٍٚ ايعامل املدتًؿ١ يف األعٛاّ اجلاَ

 دلُٛع١ ايسٍٚ
 ايه١ًٝ

 زٍٚ
 عطب١ٝ

 ؿ١ايتهً
 زٍٚ أٚضب١ٝ
 ٚأؾطٜك١ٝ

 ايتهًؿ١
 أَطٜها

 ٚؾطم أقك٢
 ايتهًؿ١

إمجايٞ عسز 
 املؿاضنني

 إمجايٞ
 ايتهًؿ١

 74000 9 10000 1 64000 8 0 0 ايعًّٛ

 49500 7 20000 2 16000 2 13500 3 اهلٓسغ١

 30500 4 10000 1 16000 2 4500 1 ايعضاع١

 213000 26 60000 6 144000 18 9000 2 ايطب

 30500 4 10000 1 16000 2 4500 1 ي١ايكٝس

 65000 9 0 0 56000 7 9000 2 ايطب ايبٝططٟ

 14500 2 10000 1 0 0 4500 1 ايتذاض٠

 0 0 0 0 0 0 0 0 ايرتب١ٝ بـأغٝٛط

 4500 1 0 0 0 0 4500 1 احلكٛم

 4500 1 0 0 0 0 4500 1 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ

 10000 1 10000 1 0 0 0 0 اخلس١َ اإلدتُاع١ٝ

 4500 1 0 0 0 0 4500 1 تطب١ٝ ايٛازٟ اجلسٜس

 19000 3 10000 1 0 0 9000 2 اآلزاب

 0 0 0 0 0 0 0 0 تطب١ٝ ْٛع١ٝ

 4500 1 0 0 0 0 4500 1 ايتُطٜض

 0 0 0 0 0 0 0 0 ساغبات َٚعًَٛات

 24000 3 0 0 24000 3 0 0 َعٗس األٚضاّ

 0 0 0 0 0 0 0 0 طب األغٓإ

 548000 72 140000 14 336000 42 72000 16 اجملُٛع
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

231,518 233,440 279,902 

1071500 

846500 
497000 

1,920,000 1,920,000 
1,795,000 

1,095,820 

1,393,421 
1,235,420 

2014 /2015 2015 /2016 2016 /2017 

 ايبشٛخ ايع١ًُٝ ظاَع١ أغٝٛط زعِإمجاىل 

 

 

 

 ضغِ بٝا٢ْ بإمجاىل زعِ ايبشٛخ ايع١ًُٝ جلاَع١ أغٝٛط

 

 

 ايعاّ اجلاَع٢

 ايسعِ املاز٣ يًبشٛخَكازض 
 اإلمجايٞ 2016/2017 2015/2016 2014/2015

 744860.00 279,902 233,440 231,518 َهاؾآت ْؿط األعاخ ايع١ًُٝ َٔ قٓسٚم ايبشٛخ 

 2415000.00 497000 846500 1071500 َػا١ُٖ اجلاَع١ حلهٛض املؤمتطات ايسٚي١ٝ

 5635000.00 1,795,000 1,920,000 1,920,000 املٛاظ١ْ

 3724661.00 1,235,420 1,393,421 1,095,820 غًـ األعاخ ايع١ًُٝ 

 12519521.00 3,807,322 4,393,361 4,318,838 اإلمجاىل
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 QAAPَؿطٚعات اْؿا٤  ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠ بهًٝات َٚعاٖس اجلاَع١  :أٚاًل

 QAAP          ثاْٝا : َؿطٚعات ايـــ
 HEEPFثايجا: َؿطٚعات ايــ 

 TEMPUSضابعًا: َؿطٚع االؼاز االٚضٚبٞ 
 خاَػًا: املؿطٚعات ايـُُٛي١ َٔ دلًؼ ايٛظضا٤ يًشكٍٛ عًٞ االعتُاز

 (CIQAPؿطٚع ايتطٜٛط املػتُط ٚايتأٌٖٝ يالعتُاز ) غازغًا: َ
 غابعًا: املؿطٚعات ايتٓاؾػ١ٝ  العتُاز املعاٌَ مبؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ

 ثآًَاً: َؿطٚعات املؿاضن١ ايطالب١ٝ
 ايسٚض٠ األٚيٞ -تاغعًا: املؿطٚعات ايتٓاؾػ١ٝ يتُٝع َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ

 ايسٚض٠ ايجا١ْٝ -يتعًِٝ ايعايٞاملؿطٚعات ايتٓاؾػ١ٝ يتُٝع َؤغػات ا

 ايسٚض٠ االٚيٞ -عاؾطًا: َؿطٚعات املؿاضن١ ايطالب١ٝ يسعِ ايتُٝع
 سازٟ عؿط: َؿطٚعات تطٜٛط ْعِ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ظاَع١ أغٝٛط

 ثاْٞ عؿط: َؿطٚع ايٛسسات ايتهٓٛيٛد١ٝ بهًٝات اجلاَع١
 )ؾطع ايٛازٟ اجلسٜس( َع١ أغٝٛطثايح عؿط: َؿطٚعات تطٜٛط ْعِ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ظا

 ايسٚض٠ ايجا١ْٝ –ضابع عؿط: َؿطٚعات املؿاضن١ ايطالب١ٝ يسعِ ايتُٝع 
 ايسٚض٠ ايطابع١ -خاَؼ عؿط: َؿطٚع تطٜٛط ْعِ تكِٜٛ ايطالب ٚاالَتشاْات 

 
 
 

  

 2016ست٢  2004َؿطٚعات تطٜٛط ايتعًِٝ ايعاىل ظاَع١ أغٝٛط َٔ 

 

² 
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 QAAPَؿطٚعات اْؿا٤  ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠ بهًٝات َٚعاٖس اجلاَع١  :أٚاًل

   QAAP        ثاْٝا : َؿطٚعات ايـــ

 

  

 ايه١ًٝ ؿـــــــــــطٚعاغـــــــِ امل ّ
 ايتٌُٜٛ
 باجل١ٝٓ

 ايتاضٜذ

 ايتػًِٝ بسا١ٜ ايعٌُ
 15/6/2005 15/9/2004 150.000 داَع١ أغٝٛط خط١ اغرتاتٝذ١ٝ يهُإ اجلٛز٠ ٚاالعتُاز ظاَع١ اغٝٛط 1

 15/6/2005 15/9/2004 200.000 داَع١ أغٝٛط إْؿا٤ َطنع يهُإ اجلٛز٠ ٚاالعتُاز ظاَع١ اغٝٛط 2

 15/6/2005 15/9/2004 150.000 ايعضع١ إْؿا٤ ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠ به١ًٝ ايعضاع١ 3

 15/6/2005 15/9/2004 150.000 ايرتب١ٝ بايٛازٟ اجلسٜس إْؿا٤ ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠ به١ًٝ تطب١ٝ ايٛاز٣ اجلسٜس 4

 15/6/2005 15/9/2004 150.000 ٟايطب ايبٝطط إْؿا٤ ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠ به١ًٝ ايطب ايبٝطط٣ 5

 15/6/2005 15/9/2004 150.000 ايكٝسي١ إْؿا٤ ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠ به١ًٝ ايكٝسي١ 6

 2007ْٛؾُرب 2005َاٜٛ  150.000 احلكٛم إْؿا٤ ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠ به١ًٝ احلكٛم 7
 2007ْٛؾُرب 2005َاٜٛ  150.000 ١ ايٓٛع١ٝايرتبٝ إْؿا٤ ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ 8

 15/6/2005 15/9/2004 120.000 اهلٓسغ١ إْؿا٤ ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠ به١ًٝ اهلٓسغ١ 9

 15/6/2005 15/9/2004 120.000 ايعًّٛ إْؿا٤ ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠ به١ًٝ ايعًّٛ 10

 2007ْٜٛٝٛ 2005ْٛؾُرب 150.000 ايطب إْؿا٤ ْعاّ زاخ٢ً يهُإ اجلٛز٠ به١ًٝ ايطب 11

 2007ْٜٛٝٛ 2005ْٛؾُرب 150.000 اآلزاب إْؿا٤ ْعاّ زاخ٢ً يهُإ اجلٛز٠ به١ًٝ اآلزاب 12

 2007ْٜٛٝٛ 2005ْٛؾُرب 150.000 احلاغبات ٚاملعًَٛات إْؿا٤ ْعاّ زاخ٢ً يهُإ اجلٛز٠ به١ًٝ احلاغبات ٚاملعًَٛات 13

 2007ْٜٛٝٛ 2005ْٛؾُرب 150.000 اخلس١َ االدتُاع١ٝ ١ٝ اخلس١َ االدتُاع١ٝإْؿا٤ ْعاّ زاخ٢ً يهُإ اجلٛز٠ بهً 14

 2007ْٜٛٝٛ 2005ْٛؾُرب 150.000 ايرتب١ٝ بأغٝٛط داَع١ أغٝٛط إْؿا٤ ْعاّ زاخ٢ً يهُإ اجلٛز٠ به١ًٝ ايرتب١ٝ 15

 ايه١ًٝ اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

 باجل١ٝٓ
 ايتاضٜذ

 ايتػًِٝ بسا١ٜ ايعٌُ
 5/9/2009 5/3/2008 260.000 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ يرتب١ٝ ايطٜان١ٝإْؿا٤ ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠ به١ًٝ ا 1
 5/9/2009 5/3/2008 260.000 ايتذاض٠ ايتذاض٠إْؿا٤ ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠  به١ًٝ 2
 5/9/2009 5/3/2008 180.000 ايتُطٜض ايتُطٜضبه١ًٝإْؿا٤ ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠   3
 5/3/2011 5/3/2008 130.000 َعٗس ايػهط عٗس ايػهطإْؿا٤ ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠  مب 4
 2/10/2010 2/4/2009 90.000 َعٗس دٓٛب َكط يألٚضاّ مبعٗس دٓٛب َكط يالٚضاّإْؿا٤ ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠  5

² 
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 HEEPFـ ثايجا: َؿطٚعات ايـ

 
  

 ايه١ًٝ اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

 $بايــ 

 ايتاضٜذ

 ايتػًِٝ بسا١ٜ ايعٌُ
 31/3/2006 1/4/2004 105.000 ايتذاض٠ تسضٜب ٚتأٌٖٝ خطجي٢ ن١ًٝ ايتذاض٠ 1
 31/3/2006 1/4/2004 114.000 ايعًّٛ ن١ًٝ ايعًّٛ –أْؿا٤ ٚسس٠ يًٓؿط االيهرت٢ْٚ يًُكطات االنازمي١ٝ  2
 31/3/2006 1/4/2004 81.062 َعٗس ايػهط تسضٜب ايؿٓٝني ٚقٝا١ْ االدٗع٠ ايع١ًُٝ 3

4 
تطٜٛط املكطضات ايسضاغ١ٝ يطالب ايسضغات ايعًٝا مبعٗس تهٓٛيٛدٝا 

 ٚعٛخ ايػهط
 31/3/2006 1/4/2004 119.600 َعٗس ايػهط

 31/3/2006 1/4/2004 114.000 ١اهلٓسغ تطٜٛط املكطضات املٝهاْرت١ْٝٚ يطالب ن١ًٝ اهلٓسغ١ 5

6 
تطٜٛط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يًؿٓٝني ٚايػهطتريٜني 

 بكػِ اجلٝٛيٛدٝا
 31/8/2006 1/9/2004 107.000 ايعًّٛ

 31/8/2007 1/9/2004 101.500 ايطب َطنع يًتسضٜب ع٢ً دطاس١ املٓاظري به١ًٝ ايطب 7
 31/8/2007 1/9/2004 101.500 ايعًّٛ ١ٜٛ يطالب ن١ًٝ ايعًّٛتطٜٛط بطْاَر تسضٜؼ ايهُٝا٤ ايعه 8
 31/8/2007 1/9/2004 82.000 ايعًّٛ إْؿا٤ َطنع َٛاضز ٚٚغا٥ط َتعسز٠ به١ًٝ ايعًّٛ 9
 15/8/2006 15/2/2005 52.000 ايطب ايبٝططٟ تطٜٛط ايتعًِٝ ايبٝطط٣ ؾ٢ دلاٍ ايتٛيٝس 10
 15/8/2006 15/2/2005 58.000 ايطب ايبٝططٟ حلٝٛإتطٜٛط ايتعًِٝ ايبٝطط٣ ؾ٢ دلاٍ طب ا 11
 15/8/2006 15/2/2005 69.000 ايعًّٛ ازخاٍ َكطاضت ايعًّٛ ايب١ٝ٦ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ 12
 15/2/2006 15/2/2004 114.000 ايكٝسي١ تطٜٛط َكطاضت ايعًّٛ ايكٝسال١ْٝ االنًٝٓٝه١ٝ 13
 15/8/2006 15/2/2005 77.000 ايعًّٛ تطٜٛط َكطاضت ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ 14
 15/2/2006 15/2/2004 120.000 ايطب ايبٝططٟ تطٜٛط تهٓٛيٛدٝا ايطقاب١ ايكش١ٝ ع٢ً ايًشّٛ 15
 30/6/2007 1/7/2005 90.000 ايعًّٛ تطٜٛط تعًِٝ ايطٜانٝات 16
 30/6/2007 1/7/2005 100.000 ايعًّٛ إْؿا٤ َتشـ يًؿْٛا املكط١ٜ 17

 ًٝت٢ احلاغبات ٚاملعًَٛات ظاَع١ اغٝٛط ٚايكاٖط٠ايتعًِ اآل٢ْ بني ن 18
احلاغبات 
 ٚاملعًَٛات

120.000 1/7/2005 30/6/2007 

 ت١ُٝٓ املعًَٛات ٚؼػني املٗاضات ؾ٢ دلاٍ ايبٝٛيٛدٝا اجلع١ٝ٦ٜ 19

ٚسس٠ عٛخ 
ايبٝٛيٛدٝا 

 اجلع١ٝ٦ٜ
40.000 1/7/2005 30/6/2006 
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 TEMPUSضابعًا: َؿطٚع االؼاز االٚضٚبٞ 

 ايـُُٛي١ َٔ دلًؼ ايٛظضا٤ يًشكٍٛ عًٞ االعتُاز خاَػًا: املؿطٚعات

 
  

 ايه١ًٝ اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ
 €بايـٝٛضٚ 

 ايتاضٜذ

 ايتػًِٝ بسا١ٜ ايعٌُ

1 Technology management and integrated 

Modeling – faculty of Engineering 
 2010 2008 209.793 اهلٓسغ١

2 
Establishing a Sugar Science and Technology 

B.SC. Study Program – Sugar  Technology 

Research Institute (STRI) 
 2010 2008 322.508 َعٗس ايػهط

3 Enterprise University Partnership – Assiut 

University 2010 2008 9.390.050 داَع١ اغٝٛط 

4 Public Policy and Child Rightes Diploma – 

Faculty of Commerce Assiut University 2011 2009 1.191.496 ايتذاض٠ 

5 European Credit Transfer system) Assiut 

University) 2010 2009 194.000 داَع١ أغٝٛط 

6 Healthy Food For Life – Assiut University 2012 2009 1.044.000 داَع١ أغٝٛط 

7 Mediterranean Neuroscience Network – Faculty 

of medicine 
 2011 2009 1.000.000 ايطب

8 Flow by Flow EU-Egypt Bridge Building – 

Assiut University 
 2011 2009 2.892.945 داَع١ أغٝٛط

9 
WELCOME – Widening Egyptian and Lebanese 

Cooperation and Mobility with Europe – Assiut 

University 

 2012 2009 4.000.000 داَع١ اغٝٛط

 ايه١ًٝ اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

 بايــذ١ٝٓ

 7.000.000 اهلٓسغ١ َؿطٚع قٓسٚم تطٜٛط ايتعًِٝ 1

 7.000.000 ايعًّٛ َؿطٚع قٓسٚم تطٜٛط ايتعًِٝ 2
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 (CIQAPغازغًا: َؿطٚع ايتطٜٛط املػتُط ٚايتأٌٖٝ يالعتُاز ) 

 ايه١ًٝ اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

 بايــذ١ٝٓ

 ايتاضٜذ

 ايتػًِٝ بسا١ٜ ايعٌُ

 5/9/2010 5/3/2008 9.741.140 ايكٝسي١ ايتطٜٛط املػتُط ٚايتاٌٖٝ يالعتُاز به١ًٝ ايكٝسي١ 1

 5/9/2010 5/3/2008 9.787.500 ايعضاع١ ايتطٜٛط املػتُط ٚايتاٌٖٝ يالعتُاز به١ًٝايعضاع١ 2

 5/9/2010 5/3/2008 9.944.000 ايطب ايبٝططٟ ايتطٜٛط املػتُط ٚايتاٌٖٝ يالعتُاز به١ًٝ ايطب ايبٝططٟ 3

 2/11/2011 2/4/2009 9.473.160 ايطب ايتطٜٛط املػتُط ٚايتاٌٖٝ يالعتُاز به١ًٝ ايطب 4

 1/5/2012 1/11/2009 6.455.160 حلاغبات ٚاملعًَٛاتا ايتطٜٛط املػتُط ٚايتاٌٖٝ يالعتُاز به١ًٝ احلاغبات ٚاملعًَٛات 5

 1/5/2012 1/11/2009 3.960.000 اآلزاب ايتطٜٛط املػتُط ٚايتاٌٖٝ يالعتُاز به١ًٝ اآلزاب 6

 12/3/2012 13/3/2010 3.220.000 تطب١ٝ ايٛازٟ اجلسٜس ايتطٜٛط املػتُط ٚايتاٌٖٝ يالعتُاز به١ًٝ ايرتب١ٝ بايٛازٟ اجلسٜس 7

 1/3/2012 1/3/2010 2.021.960 ايرتب١ٝ بأغٝٛط طٜٛط املػتُط ٚايتاٌٖٝ يالعتُاز به١ًٝ ايرتب١ٝ بأغٝٛطايت 8

 30/9/2015 1/10/2013 2.500.000 ايتُطٜض ايتطٜٛط املػتُط ٚايتأٌٖٝ يالعتُاز به١ًٝ ايتُطٜض 9

 غابعًا: املؿطٚعات ايتٓاؾػ١ٝ  العتُاز املعاٌَ مبؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ

 ايسٚض٠ ايه١ًٝ غـــــــِ املؿـــــــــــطٚعا ّ
 ايتٌُٜٛ

 بايــذ١ٝٓ

 ايتاضٜذ

 ايتػًِٝ بسا١ٜ ايعٌُ
 10/10/2009 1.177.640 االٚيٞ ايطب ٚسس٠ عٛخ ايبٝٛيٛدٝا اجلع١ٝ٦ٜ 1

 مت تػًِٝ املؿطٚعات

 10/10/2009 1.400.000 االٚيٞ ايعًّٛ ٚسس٠ ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ 2
 2/4/2011 1.250.000 ايطابع١ ايعضاع١ نٞ يًتشًٝالت ٚاالغتؿاضات ايؿ١َٝٓعٌُ األضا 3
 1/8/2011 1.274.600 اخلاَػ١ َعٗس اآلٚضاّ َعٌُ ايتسؾل اخلًٟٛ ٚتأ١ًٖٝ يالعتُاز 4
 1/8/2011 1253600 ايػازغ١ ايطب َعٌُ ايطب ايؿطعٞ ٚايػُّٛ االنًٝٓٝه١ٝ  به١ًٝ ايطب 5
 1/8/2011 1312000 ايػازغ١ َعٗس األٚضاّ مبعٗس دٓٛب َكط يألٚضاّ َطنع ْكٌ ايسّ َٚؿتكات٘ 6
 18/6/2012 1500000 ايػازغ١ ايعًّٛ َعٌُ اختباض ايهؿا٠٤ ايؿ١ٝٓ يًُعاٌَ 7
 11/2012 1312000 ايػابع١ َعٗس األٚضاّ تطٜٛط َعٌُ ايهُٝٝا٤ ٚتأ١ًٖٝ يالعتُاز 8
 مت تػًُٝ٘ 1/7/2013 958400 ايػابع١ ايطب تطٜٛط َعٌُ احلُض ايٟٓٛٚ ٚتأ١ًٖٝ العتُاز 9
 مت تػًُٝ٘ 3/11/2013 1050920 ايجا١َٓ ايطب تطٜٛط َعٌُ اهلطَْٛات به١ًٝ ايطب 10

11 
تطٜٛط َعٌُ االختباضات ايػريٚيٛد١ٝ ببٓو ايسّ 

 ايط٥ٝػٞ ٚتأ١ًٖٝ يالعتُاز
 مت تػًُٝ٘ 3/11/2013 999500 ايجا١َٓ ايطب

 مت تػًُٝ٘ 16/3/2014 1107000 ايجا١َٓ ايطب املٓاع١تطٜٛط َعٌُ تؿدٝل أَطاض  12
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

13 
تطٜٛط َعٌُ االُْٝٝا ايتهػري١ٜ ٚتا١ًٖٝ يالعتُاز 

 به١ًٝ ايطب
 مت تػًُٝ٘ 3/11/2013 1126000 ايجا١َٓ ايطب

14 
تطٜٛط َعٌُ َٝهاْٝها ايرتب١ ٚاالغاغات ٚتا١ًٖٝ 

 يالعتُاز
 مت تػًُٝ٘ 20/11/2014 1377700 ايجا١َٓ اهلٓسغ١

 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 16/3/2014 985000 ايجا١َٓ ايطب َعٌُ ظضاع١ االْػذ١ ٚايبٝٛيٛدٝا اجلع١ٝ٦ٜ 15

 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 20/11/2014 1450000 ايتاغع١ ايطب تطٜٛط َعٌُ ايٓعف ٚايتذًط ٚتا١ًٖٝ يالعتُاز 16

17 
َعٌُ ايباثٛيٛدٝا اجلطاس١ٝ مبػتؿؿٝات داَع١ 

 اغٝٛط
 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 4/2015 1500000 ايتاغع١ ايطب

18 
تطٜٛط َعٌُ اَطاض ايسّ ايػططا١ْٝ مبعٗس األٚضاّ 

 ٚتأًٖٝ٘ يالعتُاز
 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 20/11/2014 1362984 ايتاغع١ َعٗس األٚضاّ

19 
تطٜٛط َعٌُ زالالت األٚضاّ ٚاهلطَْٛات مبعٗس دٓٛب 

 َكط يألٚضاّ ٚتأ١ًٖٝ يالعتُاز
 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 20/11/2014 1243240 ايتاغع١ َعٗس األٚضاّ

 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 1/4/2015 1500000 ايتاغع١ ايطب َعٌُ اخلًٌ يف االغتكالب ٚاالَطاض اجل١ٝٓٝ 20

21 
تطٜٛط َعٌُ ايتسؾل اخلًٟٛ ايط٥ٝػٞ مبػتؿؿٞ داَع١ 

 اغٝٛط ٚتا١ًٖٝ يالعتُاز به١ًٝ ايطب داَع١ اغٝٛط
 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 20/11/2014 1420000 ايتاغع١ ايطب

22 
تطٜٛط املعٌُ املطنعٟ به١ًٝ ايطب ايبٝططٟ داَع١ 

 أغٝٛط ٚتا١ًٖٝ يالعتُاز
 ايعاؾط٠ ايطب ايبٝططٟ

1000000 
 

 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 1/7/2016

 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 1/7/2016 1500000 ايعاؾط٠ ايطب َعٌُ ايهُٝٝا٤ االنًٝٓه١ٝ به١ًٝ ايطب 23
 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 1/7/2016 1460000 ايعاؾط٠ ايطب ايبٝططٟ َعاٌَ ٚسس٠ طب االسٝا٤ املا١ٝ٥ به١ًٝ ايطب ايبٝططٟ 24

 َعٌُ ايتشايٌٝ ايب١ٝ٦ٝ به١ًٝ ايعًّٛ بايٛازٟ اجلسٜس 25
ايعًّٛ بايٛازٟ 

 اجلسٜس
 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 1/7/2016 1342000 ايعاؾط٠

 ضن١ ايطالب١ٝثآًَاً: َؿطٚعات املؿا

 ايه١ًٝ اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

 بايــذ١ٝٓ

 ايتاضٜذ

 ايتػًِٝ بسا١ٜ ايعٌُ

1 
تطٜٛط أزاٙ ؾعاي١ ٚغطٜع١ جلُع اآلضا٤ ٚاغتبٝاْات ايطالب خالٍ ايسضٚؽ ايع١ًُٝ أٚ 

 ايٓسٚات َع ايبح احلٞ يًُشانطات
احلاغبات 
 ٚاملعًَٛات

75.000 17/7/2011 17/5/2012 

 17/5/2012 17/7/2011 75.000 ايعضاع١ اغتػالٍ رلًؿات داَع١ اغٝٛط ٚتكٓٝع ب٦ٝات ظضاع١ٝ ْعٝؿ١ 2

 َؿطٚع اطبا٤ بٝططٜني َتٓكًني 3
ايطب 

 ايبٝططٟ
75.000 17/7/2011 17/5/2012 

 اْؿا٤ َهتب١ َط١ٝ٥ ضق١ُٝ ملًؿات ايؿٝسٜٛ ٚايكٛض ايتع١ًُٝٝ ٚاْؿط١ اجلٛز٠ بايه١ًٝ 4
ايطب 

 ٝططٟايب
75.000 17/7/2011 17/5/2012 

5 
عٌُ ْعاّ ملٝهٓ٘ اغتبٝاْات َكطضات ايه١ًٝ ٚتسضٜب مجٝع طالب نًٝات َٚعاٖس 

 داَع١ اغٝٛط ع١ًٝ
 17/5/2012 17/7/2011 75.000 اهلٓسغ١

 1/9/2012 1/1/2012 74,550 ايطب ت١ُٝٓ قسضات طالب نًٝات ايطب ظاَعات ايكعٝس 6
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 ايسٚض٠ األٚيٞ -اؾػ١ٝ يتُٝع َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞتاغعًا: املؿطٚعات ايتٓ

 ايه١ًٝ اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

 بايــذ١ٝٓ

 ايتاضٜذ

 ايتػًِٝ بسا١ٜ ايعٌُ
 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 16/2/2014 3.300.300 ايطب ايبؿطٟ َطنع ايتُٝع ايعًُٞ بايتعًِٝ ايطب٢ 1
 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 16/2/2014 8.020.000 ايعًّٛ َتعسز٠ ايتدككات َطنع ايتُٝع ايبشج٢ يًعًّٛ 2
 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 16/2/2014 3.398.900 ايطب ايبؿطٟ َطنع ايتُٝع ايبشج٢ ايطب٢ 3

4 
أْؿا٤ قاعس٠ بٝاْات ايهرت١ْٝٚ عٔ األَطاض ٚاالٚب١٦ اييت تكٝب 

 ايجط٠ٚ احلٝٛا١ْٝ مبشاؾع١ أغٝٛط

 ايطب

 ايبٝططٟ
 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 16/2/2014 6.000.000

 ايسٚض٠ ايجا١ْٝ -املؿطٚعات ايتٓاؾػ١ٝ يتُٝع َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ

 ايه١ًٝ اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

 بايــذ١ٝٓ

 ايتاضٜذ

 ايتػًِٝ بسا١ٜ ايعٌُ
 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 2015 ٜٓاٜط 4000000 ايكٝسي١ اْؿا٤ َطنع االتاس٘ احل١ٜٛٝ ٚايتهاؾؤ احلٟٝٛ 5

 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 2015ٜٓاٜط  4000570 داَع١ أغٝٛط َطنع داَع١ أغٝٛط املتُٝع يتتبع دٛز٠ األز١ٜٚ 6

 داضٟ ايعٌُ باملؿطٚع 2015ٜٓاٜط  6000000 داَع١ أغٝٛط َطنع َتُٝع جلٛز٠ اخلسَات ايكش١ٝ مبػتؿؿٝات داَع١ أغٝٛط 7

 ايسٚض٠ االٚيٞ -١ ايطالب١ٝ يسعِ ايتُٝععاؾطًا: َؿطٚعات املؿاضن

 ايه١ًٝ اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

 بايــذ١ٝٓ

 ايتاضٜذ
 ايتػًِٝ بسا١ٜ ايعٌُ

1 
ت١ُٝٓ ايٛع٢ اجملتُعٞ يف دلاٍ االْتاز احلٝٛاْٞ ٚاحلؿاظ عًٞ 

 قش١ احلٝٛإ ٚاالْػإ
 17/2/2014 50000 ايطب ايبٝططٟ

مت تػًِٝ 
ت يف املؿطٚعا

 2014ْٗا١ٜ عاّ 

2 
الغتٓػار دلػُات   ايٛسس٠ ايطالب١ٝ يت١ُٝٓ املٛاٖب ٚاالبساع

 يتسضٜب طالب ايتُطٜض
 17/2/2014 50000 ايتُطٜض

 اجلٛاي١ تؤًٖو يًُػتكبٌ 3
 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ

 بايٛازٟ اجلسٜس
48000 17/2/2014 

 17/2/2014 46810 اهلٓسغ١ املهتب١ املط١ٝ٥ ٚايطق١ُٝ العُاٍ تٓؿٝص املباْٞ 4
 17/2/2014 31200 اهلٓسغ١ اعاز٠ تسٜٚط رلًؿات اهلسّ الغتدساَٗا يف اعُاٍ ايططم 5

6 
قٝاؽ ْػب١ تًٛخ اهلٛا٤ ٚايهٛنا٤ يف داَع١ أغٝٛط)ٚضف ن١ًٝ 

 اهلٓسغ١ ٚاجلاَع١( ٚاغبابٗا ٚططم َهاؾشتٗا
 17/2/2014 41000 اهلٓسغ١

7 
ضٜب ايطالب عًٞ خسَات ذلطات املعًَٛات ٚخس١َ املطن٢ ٚتس

 املػتؿؿٝات ايتطٛع١ٝ
 17/2/2014 49900 ايطب
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 سازٟ عؿط: َؿطٚعات تطٜٛط ْعِ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ظاَع١ أغٝٛط

 ايه١ًٝ اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

 بايــذ١ٝٓ

 1.560.000 داَع١ أغٝٛط ضؾع نؿا٠٤ ؾبه١ َٚطنع َعًَٛات اجلاَع١ 1

 525.000 داَع١ أغٝٛط تهاٌَ ٚايطبط بني تطبٝكات ْعِ املعًَٛات االزاض١ٜاي 2

 415.000 داَع١ أغٝٛط اغتهُاٍ تؿعٌٝ ٚتؿػٌٝ ايبٛابات االيهرت١ْٝٚ 3

 349.000 داَع١ أغٝٛط إتاس١ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ االيهرتْٚٞ 4
 354.000 داَع١ أغٝٛط املهتب١ ايطق١ُٝ 5
 281.000 داَع١ أغٝٛط عًَٛاتايتسضٜب عًٞ تهٓٛيٛدٝا امل 6
 1.627.000 داَع١ أغٝٛط ايٛسسات ايتهٓٛيٛد١ٝ يهًٝات اجلاَع١ 7
 248.000 داَع١ أغٝٛط َكطٚؾات املتابع١ ٚاالؾطاف املطنعٟ يتٓؿبص املؿطٚعات باجلاَع١ 8

 ثاْٞ عؿط: َؿطٚع ايٛسسات ايتهٓٛيٛد١ٝ بهًٝات اجلاَع١

 يه١ًٝا اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

 بايــذ١ٝٓ

 ايتاضٜذ

 ايتػًِٝ بسا١ٜ ايعٌُ
 اهلٓسغ١ ٚسس٠ تهٓٛيٛد١ٝ به١ًٝ اهلٓسغ١ 1

1.627.000 

1/10/2012 

ٜتِ ػسٜس املؿطٚعات 
نٌ عاّ َايٞ مبٛاؾك١ 

اجملًؼ االعًٞ يًذاَعات 
 ٚداَع١ أغٝٛط

 ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ٚسس٠ تهٓٛيٛد١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ 2
 احلاغبات ٚاملعًَٛات سس٠ تهٓٛيٛد١ٝ به١ًٝ احلاغبات ٚاملعًَٛاتٚ 3
 ايرتب١ٝ ؾطع ايٛازٟ ٚسس٠ تهٓٛيٛد١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ؾطع ايٛازٟ 4
 ايرتب١ٝ بأغٝٛط ٚسس٠ تهٓٛيٛد١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ بأغٝٛط 5

1/10/2013 

 اآلزاب ٚسس٠ تهٓٛيٛد١ٝ به١ًٝ اآلزاب 6
 ايعًّٛ ١ٝ ايعًّٛٚسس٠ تهٓٛيٛد١ٝ بهً 7
 ايعضاع١ ٚسس٠ تهٓٛيٛد١ٝ به١ًٝ ايعضاع١ 8
 ايطب ٚسس٠ تهٓٛيٛد١ٝ به١ًٝ ايطب 9
 ايكٝسي١ ٚسس٠ تهٓٛيٛد١ٝ به١ًٝ ايكٝسي١ 10
 ايطب ايبٝططٟ ٚسس٠ تهٓٛيٛد١ٝ به١ًٝ ايطب ايبٝططٟ 11
 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ ٚسس٠ تهٓٛيٛد١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ 12
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 )ؾطع ايٛازٟ اجلسٜس( ثايح عؿط: َؿطٚعات تطٜٛط ْعِ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ظاَع١ أغٝٛط

 ايه١ًٝ اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

 بايــذ١ٝٓ

 ايتاضٜذ
 ايتػًِٝ بسا١ٜ ايعٌُ

 ضؾع نؿا٠٤ ؾبه١ َٚطنع َعًَٛات اجلاَع١ 1

 داَع١ أغٝٛط
 ؾطع ايٛازٟ اجلسٜس

950.000 1/10/2013 

ٜتِ ػسٜس 
املؿطٚعات نٌ عاّ 

َايٞ مبٛاؾك١ 
اجملًؼ االعًٞ 

يًذاَعات ٚداَع١ 
 أغٝٛط

 ايتهاٌَ ٚايطبط بني تطبٝكات ْعِ املعًَٛات االزاض١ٜ 2

 املهتب١ ايطق١ُٝ 3
 ايتسضٜب عًٞ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 4

 ٚسس٠ تهٓٛيٛد١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ بايٛازٟ اجلسٜس 5

 ايسٚض٠ ايجا١ْٝ –ضابع عؿط: َؿطٚعات املؿاضن١ ايطالب١ٝ يسعِ ايتُٝع 

 ايه١ًٝ اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

 بايــذ١ٝٓ

 ايتاضٜذ
 بسا١ٜ ايعٌُ

 28/10/2015 50000 ايعًّٛ اْؿا٤ َعضع١ تع١ًُٝٝ  يًهؿسع املكطٟ 1
 28/10/2015 50000 ايعًّٛ االقتكاز١ٜ يف ذلاؾع١ أغٝٛط احلؿا٥ـ 2

 28/10/2015 50000 ايعًّٛ سؿغ ايٓباتات ايطب١ٝ ٚايعطط١ٜ 3

4 
تكُِٝ ٚتٓؿٝص ذلط١ تٛيٝس ايطاق١ ايهٗطٚن١ٝ٥ٛ يًتطبٝكات 

االضن١ٝ َع ْعاّ انا٠٤ شنٞ يًططم باغتدساّ ملبات ثٓا٥ٞ 
 االْبعاخ ايه٥ٛٞ

 28/10/2015 50000 اهلٓسغ١

5 
م ايكشطا١ٜٚ باغتدساّ تطاب تجبٝت ايرتب١ ايط١ًَٝ يؿل ايطط

 ايبا٣ بام ايٓاتر عٔ قٓاع١ االمسٓت
 28/10/2015 50000 اهلٓسغ١

6 
خس١َ ايطالب يف دلاٍ ايبشح ايعًُٞ عٔ اخلالٜا اجلصع١ٝ 

 ٚايبٝٛيٛدٝا اجلع١ٝ٦ٜ
 28/10/2015 50000 ايطب

7 
ايٛازٟ  –َعٌُ ؼًٝالت ايرتب١ ٚاملٝاٙ ٚايٓباتات باخلاضد١ 

 اجلسٜس
بايٛازٟ  ايعضاع١

 اجلسٜس
50000 28/10/2015 

 اْتاز ايؿعري املػتٓبت 8
ايعضاع١ بايٛازٟ 

 اجلسٜس
50000 28/10/2015 

9 
املػح املٝساْٞ يتؿدٝل اَطاض احلٝٛإ يف بعض قط٣ ذلاؾع١ 

 ايٛازٟ اجلسٜس
ايطب ايبٝططٟ بايٛازٟ 

 اجلسٜس
50000 28/10/2015 

 ايسٚض٠ ايطابع١ -الَتشاْات خاَؼ عؿط: َؿطٚع تطٜٛط ْعِ تكِٜٛ ايطالب ٚا

 ايه١ًٝ اغـــــــِ املؿـــــــــــطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

 بايــذ١ٝٓ

 ايتاضٜذ
 ايتػًِٝ بسا١ٜ ايعٌُ

 2015أنتٛبط 9/4/2014 249,234 اآلزاب َؿطٚع تطٜٛط ْعِ تكِٜٛ ايطالب ٚاالَتشاْات به١ًٝ اآلزاب 1
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 :املُٛي١ باجلٓٝ٘ املكط٣ 2016ست٢  2004غٝٛط َٔ َؿطٚعات تطٜٛط ايتعًِٝ ايعاىل ظاَع١ أإمجايٞ 

 بايسٚالض:املُٛي١  2016ست٢  2004َؿطٚعات تطٜٛط ايتعًِٝ ايعاىل ظاَع١ أغٝٛط َٔ إمجايٞ 

 بايٝٛضٚ:املُٛي١  2016ست٢  2004َؿطٚعات تطٜٛط ايتعًِٝ ايعاىل ظاَع١ أغٝٛط َٔ إمجايٞ 

 
 
 
 
 

 ايتٌُٜٛ باجلٓٝ٘ املكط٣ اغِ املؿطٚع ّ

 QAAP 1131111َؿطٚعات اْؿا٤  ْعاّ زاخًٞ يهُإ اجلٛز٠ بهًٝات َٚعاٖس اجلاَع١  1

 QAAP      409999َؿطٚعات ايـــ  2

 04999999 املؿطٚعات ايـُُٛي١ َٔ دلًؼ ايٛظضا٤ يًشكٍٛ عًٞ االعتُاز 3

 CIQAP 80309899 َؿطٚع ايتطٜٛط املػتُط ٚايتأٌٖٝ يالعتُاز  4

 80300834 املؿطٚعات ايتٓاؾػ١ٝ  العتُاز املعاٌَ مبؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ 5

 444889 َؿطٚعات املؿاضن١ ايطالب١ٝ 6

7 
 09204099 ايسٚض٠ األٚيٞ -املؿطٚعات ايتٓاؾػ١ٝ يتُٝع َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ

 04999829 ايسٚض٠ ايجا١ْٝ -عات ايتٓاؾػ١ٝ يتُٝع َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞاملؿطٚ

 800409 ايسٚض٠ االٚيٞ -َؿطٚعات املؿاضن١ ايطالب١ٝ يسعِ ايتُٝع 8

 8909984 َؿطٚعات تطٜٛط ْعِ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ظاَع١ أغٝٛط 9

 0002999 َؿطٚع ايٛسسات ايتهٓٛيٛد١ٝ بهًٝات اجلاَع١ 10

 489999 ت تطٜٛط ْعِ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ظاَع١ أغٝٛط )ؾطع ايٛازٟ اجلسٜس(َؿطٚعا 11

 489999 ايسٚض٠ ايجا١ْٝ –َؿطٚعات املؿاضن١ ايطالب١ٝ يسعِ ايتُٝع  12

 044084 ايسٚض٠ ايطابع١ -َؿطٚع تطٜٛط ْعِ تكِٜٛ ايطالب ٚاالَتشاْات  13

 004088830 اإلمجــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل

 بايسٚالضايتٌُٜٛ  اهل١٦ٝ املُٛي١ اغِ املؿطٚع ّ

 HEEPF HEEPF 1765662َؿطٚعات ايــ  1

 بايٜٝٛٛايتٌُٜٛ  اهل١٦ٝ املُٛي١ اغِ املؿطٚع ّ

 TEMPUS 20244792 َؿطٚع االؼاز االٚضٚبٞ 1

² 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2017ست٢ عاّ  2013َٓص عاّ 
(Indexed in Scopus) 

  

 

  

 األعاخ ايع١ًُٝ املٓؿٛض٠ باغِ داَع١ أغٝٛط باجملالت ايسٚي١ٝ 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

217 212 

261 

330 
348 

97 108 
125 138 132 

28 39 45 
72 69 

114 
136 

174 

226 
265 

75 
94 96 

124 120 

24 
43 41 56 54 

22 25 30 40 37 

2013 2014 2015 2016 2017 

 َعٗس دٓٛب َكط يألٚضاّ ن١ًٝ ايطب ايبٝطط٣ ن١ًٝ ايكٝسي١ ن١ًٝ ايطب ن١ًٝ ايعضاع١ ن١ًٝ اهلٓسغ١ ن١ًٝ ايعًّٛ

0849 
0020 

0232 

8990 8940 

 0902عام  0900عام  0908عام  0904عام  0908عام 

 األعاخ ايع١ًُٝ املٓؿٛض٠ باغِ داَع١ أغٝٛط باجملالت ايسٚي١ٝ 

 

 
 

 

 

 

 ضغِ بٝا٢ْ  ٜٛنح إمجايٞ األعاخ ايع١ًُٝ  املٓؿٛض٠  باجملالت ايسٚي١ٝ  خالٍ اخلُؼ غٓٛات ايػابك١

 ايعاّ
 ايه١ًٝ

 مجاىلاإل 2017 2016 2015 2014 2013

 1368 348 330 261 212 217 ن١ًٝ ايعًّٛ

 600 132 138 125 108 97 ن١ًٝ اهلٓسغ١

 253 69 72 45 39 28 ن١ًٝ ايعضاع١

 915 265 226 174 136 114 ن١ًٝ ايطب

 509 120 124 96 94 75 ن١ًٝ ايكٝسي١

 218 54 56 41 43 24 ن١ًٝ ايطب ايبٝطط٣

 154 37 40 30 25 22 َعٗس دٓٛب َكط يألٚضاّ

 4017 3042 3002 2787 2671 2590 اإلمجاىل



 

11 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 
 
 

 
 
 

 ٛا٥ع داَع١ أغٝٛطد
 ٚظا٥ع٠ داَع١ أغٝٛط ايتكسٜط١ٜايؿا٥ع ٕ 
 ظا٥ع٠ داَع١ أغٝٛط ايتؿذٝع١ٝٚايؿا٥ع ٕ 
 ظا٥ع٠ داَع١ أغٝٛط ألسػٔ ضغاي١ ع١ًُٝ زنتٛضاٙٚايؿا٥ع ٕ 
 ظا٥ع٠ داَع١ أغٝٛط ألسػٔ ضغاي١ ع١ًُٝ َادػتريٚايؿا٥ع ٕ 

  ّ2017/2018ايؿا٥عٕٚ ظا٥ع٠ أؾهٌ عؿط َؿطٚعات عج١ٝ يًعا 

 2017/2018عاّ ًيؾ٢ دلاٍ َهاؾش١ اإلضٖاب  أسػٔ عح ٕ ظا٥ع٠ٚايؿا٥ع 

 دٛا٥ع ايسٚي١
 ٕٚظا٥ع٠ ايٌٓٝ ايؿا٥ع 
 ٕٚظا٥ع٠ ايسٚي١ ايتكسٜط١ٜ ايؿا٥ع 
 ٕٚظا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ ايؿا٥ع 
 ٕٚظا٥ع٠ ايتؿٛم ايع٢ًُ ايؿا٥ع 

 
  

  

 اجلٛا٥ع ايع١ًُٝاقًني ع٢ً احل ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 ١بٝإ بأمسا٤ ايػاز٠ ايؿا٥عٜٔ ظا٥ع٠ داَع١ أغٝٛط ايتكسٜطٜ

 ايعاّ ايه١ًٝ ايكػِ االغِ اجملاٍ
 ايعًّٛ ايهُٝٝا٤ / ٜؼ ذلُس سػني متريىأ.ز.  ايعًّٛ األغاغ١ٝ

2009/2010 

 اهلٓسغ١ اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ / ممـسٚح إبـطاِٖٝ ؾــؤازأ.ز.  ايعًّٛ اهلٓسغ١ٝ
 ايعضاع١ ٚقا١ٜ ْبات أ.ز. / غٝــس عــاؾٛض أمحــــس ايعًّٛ ايعضاع١ٝ ٚايبٝطط١ٜ

 ايطب ايعكب١ٝ ٚايٓؿػ١ٝاألَطاض  أ.ز. / محس٣ زلٝب أمحس ايتال٣ٚ ايعًّٛ ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ

 ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالْػا١ْٝ

 َٓاقؿ١ بني ناًل َٔ :

 ايتذاض٠ احملاغب١ ٚاملطادع١ أ.ز. / بطْؼ َٝدا٥ٌٝ غطاؽ
 ايرتب١ٝ عًِ ايٓؿؼ أ.ز. / عبس ايطقٝب أمحس إبطاِٖٝ

 ايعًّٛ ايؿٝعٜا٤ أ.ز. / ذلُس ذلُٛز ساؾغ ١ايعًّٛ األغاغٝ

2010/2011 -
2011/2012 

 ايعًّٛ ايعضاع١ٝ ٚايبٝطط١ٜ
 َٓاقؿ١ بني  نٌ َٔ :

 ايطب ايبٝطط٣ دطاس١ احلٝٛإ أ.ز./ ْبٌٝ أمحس ع٢ً َػو
 ايعضاع١ ٚقا١ٜ ايٓبات أ.ز./ َكطؿ٢ سػٔ سػني ذلُس

 ايكٝسي١ ايعكاقري اظ٣أ.ز./ أمحس ذلُس املػ ايعًّٛ ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ
 اآلزاب ايتاضٜذ أ.ز./ ذلُس أمحس ذلُس أمحس بس٣ٜٛ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالْػا١ْٝ

 ايعًّٛ ايهُٝٝا٤ أ.ز. / أبٛ اجملس عبس املٓعِ عبس ايٖٛاب ايعًّٛ األغاغ١ٝ

2014/2013 
 اهلٓسغ١ ايهٗطبا٤ .ز. / ذلُس أبٛ ظٖاز أبٛ ظٜسأ ايعًّٛ اهلٓسغ١ٝ

 ايطب ايبٝطط٣ طب احلٝٛإ أ.ز./ ع٢ً ايػباع٢ سػني ع٢ً عضاع١ٝ ٚايبٝطط١ٜايعًّٛ اي
 ايكٝسي١ ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايكٝسي١ٝ أ.ز. / مجاٍ أمحس قاحل ايعًّٛ ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ

 اهلٓسغ١ اهلٓسغ١ املس١ْٝ أ.ز/ ذلُس عبس ايػالّ عاؾٛض ايعًّٛ اهلٓسغ١ٝ

 ايطب ايهُٝٝا٤ احل١ٜٛٝ ايطب١ٝ .ز/ ؼ١ٝ ٖاؾِ غًِٝأ ايعًّٛ ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ 2014/2015
 احلكٛم ايكإْٛ ايسٚىل ايعاّ أ.ز/ عكاّ ذلُس أمحس ظْات٢ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ

 بٝإ بأمسا٤ ايػاز٠ ايؿا٥عٜٔ ظا٥ع٠ داَع١ أغٝٛط ايتؿذٝع١ٝ
 هلٓسغ١  ا ملس١ْٝاهلٓسغ١ ا / ؾشات٘ ايهبع عبس ايطسِٝ  أ.ز. ايعًّٛ اهلٓسغ١ٝ

 ايطب ايبٝطط٣ طب احلٝٛإ / ذلُٛز ضؾس٣ عبس ايالٙأ.ز.  ايعًّٛ ايعضاع١ٝ ٚايبٝطط١ٜ 2009/2010
 ايطب ايعكب١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ؾطٜؿ١ أمحس ساَس عُطإ ز./  ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ 

 ايعًّٛ ايٓبات ذلُس ٖاؾِ ذلُس أمحس أ.ز./ ايعًّٛ األغاغ١ٝ

2010/2011 -
2011/2012 

 اهلٓسغ١ اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ ز./ ضبٝع ذلُس ضؾعت أمحس ٓسغ١ٝايعًّٛ اهل

 ايطب ايبٝطط٣ قش١ احلٝٛإ ز. / أٌَ غٝس ذلُس غٝس ايعًّٛ ايعضاع١ٝ ٚايبٝطط١ٜ
 ايكٝسي١ ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ايكٝسي١ٝ ز./ أؾطف ذلُس ذلُس ذلُٛز ايعًّٛ ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ
 ايعضاع١ قػِ األضان٢ ٚاملٝاٙ بٝع عجُإز./ عازٍ ض ايعًّٛ ٚايسضاغات ايب١ٝ٦ٝ

 ايعًّٛ عًِ احلٝٛإ ز.إمساعٌٝ أمحس إمساعٌٝ ايعًّٛ األغاغ١ٝ

2014/2013 
 اهلٓسغ١ اهلٓسغ١ املس١ْٝ ز. ٖؿاّ ذلُس أمحس زٜاب ايعًّٛ اهلٓسغ١ٝ

 ايعًّٛ ايعضاع١ٝ ٚايبٝطط١ٜ
 َٓاقؿ١ بني ناًل َٔ :

 ايعضاع١ يٓباتأَطاض ا ز. نُاٍ أمحس ذلُس أبٛ ايٝػط
 ايطب ايبٝطط٣ ايتٛيٝس ٚايتٓاغًٝات ز. سػٔ عبس ايكبٛض ع٢ً
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 ايكٝسي١ ايكٝسالْٝات ز. /  ذلُٛز ؾ٢ُٗ ع٢ً ايكبش٢ ايعًّٛ ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ
 اآلزاب اآلثاض ز. ذلُس ايػٝس أبٛ ضساب ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالْػا١ْٝ

 اهلٓسغ١ اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ ٢أ.ز/ َؤَٔ ط٘ سٓؿ٢ املًٝذ ايعًّٛ اهلٓسغ١ٝ

2014/2015 
 ايطب ايبٝطط٣ ايطب ايؿطع٢ ٚايػُّٛ أ.ز/ إميإ عع ايسٚي١ دابط ايؿطقا٣ٚ ايعًّٛ ايعضاع١ٝ ٚايبٝطط١ٜ

 ايكٝسي١ ايعكاقري ز/ ضؾعت بهط ساَس ايعًّٛ ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ
 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ ايكش١ ايطٜان١ٝعًّٛ  أ.ز/ عُاز ايسٜٔ ؾعبإ ع٢ً ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالْػا١ْٝ

 ( زنتٛضاٙ)بٝإ بأمسا٤ ايػاز٠ ايؿا٥عٜٔ ظا٥ع٠ داَع١ أغٝٛط ألسػٔ ضغاي١ ع١ًُٝ 
 ايعاّ ايه١ًٝ ايكػِ االغِ اجملاٍ

  ايعًّٛ  ايطٜانٝات  / عبس ايباغط عبس احلُٝس ذلُس ز. ايعًّٛ األغاغ١ٝ

 ن١ً اهلٓسغ١  اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ ز ؾتح ايباب/ أمحس ذلُس ضؾا ز. ايعًّٛ اهلٓسغ١ٝ 2009/2010
 ايطب ايبٝطط٣  ايتٛيٝس / تُٝٛض ذلُس إبطاِٖٝ ايؿط٣ ز. ايعًّٛ ايعضاع١ٝ ٚايبٝطط١ٜ

 ايطب   دطاس١ األٚع١ٝ ايس١َٜٛ / أؾطف مجاٍ ط٘ ز. ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ 

 ايعًّٛ  ايطٜانٝات  ز. / َٓكٛض ايػٝس أمحس ايػٝس ايعًّٛ األغاغ١ٝ
2010/2011 -

2011/2012 
 ايطب ايبٝطط٣  ايطب ايؿطع٢ ٚايػُّٛ  ز./ نش٢ حي٢ٝ أمحس ايعًّٛ ايعضاع١ٝ ٚايبٝطط١ٜ

 ايكٝسي١  ايكٝسالْٝات  ز. /  ذلُٛز ؾ٢ُٗ ع٢ً ايكبش٢ ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ 

 ايعًّٛ عًِ احلٝٛإ ز. عال٤ ايسٜٔ ساَس غٝس ايعًّٛ األغاغ١ٝ
2014/2013 

 ايكٝسي١ ايكٝسي١ ايكٓاع١ٝ ز.ٖؿاّ ذلُس تٛؾٝل ي١ٝ ايطب١ٝ ٚايكٝس

 ايعًّٛ ايٓبات ٚاملٝهطٚبٝٛيٛد٢ ز. إمساعٌٝ ضَهإ عبس ايطسِٝ ايعًّٛ األغاغ١ٝ

2014/2015 
 اهلٓسغ١ اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ ز. سػٔ ذلُس ٚزاع١ ايطب عبس ايساِٜ ايعًّٛ اهلٓسغ١ٝ

 ايطب ٝهطٚبٝٛيٛدٝا ايطب١ٝ ٚاملٓاع١امل ز. ٖالٍ ؾؤاز ست٘ سػني ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ 
 ايرتب١ٝ عًِ ايٓؿؼ ز. ؾعبإ غٝس أبٛ ظٜس ٖطٜس٣ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالْػا١ْٝ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 بٝإ بأمسا٤ ايػاز٠ ايؿا٥عٜٔ ظا٥ع٠ داَع١ أغٝٛط ألسػٔ ضغاي١ ع١ًُٝ َادػتري

 
 2017/2018يًعاّ ظا٥ع٠ أؾهٌ عؿط َؿطٚعات عج١ٝ  ٕٚايؿا٥ع

 ايعًّٛ األغاغ١ٝ 
 َٓاقؿ١ بني ناًل َٔ :

 ايعًّٛ هُٝٝا٤ اي ٝــس / َكطؿ٢ ؾطاز َكطؿ٢ايػ

2009/2010 
 ايعًّٛ  ايهُٝٝا٤  ايػٝس٠ / مسٝش١ غٝس أمحس زضزٟ

 ايعًّٛ ايعضاع١ٝ ٚايبٝطط١ٜ
ُس ذلُس ع٢ً ايػٝس٠ / ضٜٗاّ ذل

 عبس اهلل 
 ايعضاع١ ايبػاتني

  ايكٝسي١ ايكٝسالْٝات ؿاّ َٓكٛضايػٝس٠ / عع٠ ٖ ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ 

 ايعًّٛ األغاغ١ٝ 
 َٓاقؿ١ بني ناًل َٔ :

 ايعًّٛ  قش١ احلٝٛإ  ايػٝس٠ / سٓإ قالح أمحس ٚاىل

2010/2011 -
2011/2012 

ايػٝس / ذلُس قطب ذلُس عبس 
 احلاؾغ

 ايعًّٛ  ايهُٝٝا٤ 

 ايعًّٛ  ايٓبات  ايػٝس٠ /  ؾُٝا٤ ضحيإ بؿاْس٣

ايػٝس٠ / أَري٠ عازٍ ط٘ عبس  ايعًّٛ ايعضاع١ٝ ٚايبٝطط١ٜ
 ايعًِٝ

 ايطب ايبٝطط٣  ب احلٝٛإط

 ايعًّٛ اهلٓسغ١ٝ
ايػٝس ّ./ ذلُس ٜٛغـ 

 بػ٢ْٛٝ
 احلاغبات ٚاملع١ًَات عًّٛ احلاغب

2014/2013 
 ايكٝسي١ ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ايكٝسي١ٝ ايػٝس٠ ز./ عٓرب ؾٓذط٣ ذلُس ايعًّٛ ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝ

 ؼذب ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالْػا١ْٝ
 ايعًّٛ ايهُٝٝا٤ سػٔ ذلُس َٓكٛضثطٚت  ايعًّٛ األغاغ١ٝ

2014/2015 
 احلاغبات ٚاملعًَٛات عًّٛ احلاغب عبس ايطمحٔ ناٌَ قسٜل ايعًّٛ اهلٓسغ١ٝ

 اآلزاب ايتاضٜذ زعا٤ قالح ضٜاض عجُإ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالْػا١ْٝ
 اآلزاب اجلػطاؾٝا ٚا٥ٌ ٖطٜس٣ ظٖطإ َٗطإ ايعًّٛ ٚايسضاغات ايب١ٝ٦ٝ

 ايه١ًٝ ايكػِ إغِ املؿطٚع اإلغِ ّ

1 
أ.ز.مجاٍ مجاٍ عبس ايطؤٚف 

 بسض

The molecular mechanism underlying camel 

whey protein – mediating growth arrest of 

multiple myeloma cancer cells 

 عًّٛ أغٝٛط عًِ احلٝٛإ

 طؿ٢ ؾطاز َكطؿ٢ز. َك 2

Solar light Driven Photocatalytic Conversion of 

Co2 into renewable energy fuels Over High 

Performance Graphene – Based Photocatalysts 

 عًّٛ أغٝٛط ايهُٝٝا٤

 أ.ز. ضبٝع ذلُس ضؾعت أمحس 3

Innovative Design And Optimization Of 

Building –Integrated Photovolatics (Ido-Bipv) 

Energy Buildings - Zero  For Net 

(Application on Few of Assiut University 

Buildings As a Case – Study) 

اهلٓسغ١ 
 املعُاض١ٜ

ٖٓسغ١ 
 أغٝٛط

4 
 أ.ز. ٖاي١ سػٓني مجع١ سػٓني

 
Utilization of some local organic wastes as 

growing medias in soilless cultivation systems 
 ظضاع١ أغٝٛط األضان٢ ٚاملٝاٙ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 
 2017/2018أسػٔ عح ؾ٢ دلاٍ َهاؾش١ اإلضٖاب يعاّ  ٕ ظا٥ع٠ٚايؿا٥ع

 
  

 Role of Vitamin D in Cardiovascular disorders أ.ز. دلس٣ اجلٖٛط٣ 5

(Human and animal Study) 
قًب ٚأٚع١ٝ 

 ز١َٜٛ
طب بؿط٣ 

 أغٝٛط

6 
 أ.ز. ذلُٛز ايبسض٣ عبساملطًب

 
Meropenem - loaded chitosan nanofibers to 

overcome Ardimicrobial resistance ايكٝسالْٝات 
ايكٝسي١  

 أغٝٛط

 ز.أغا١َ ط٘ ذلُس ؾطٜس ذلُٛز 7
The effect of Dietary Zinc oxide and Silver 

Nanoparticles on Growth Performance , health 

status and meat quality of broilers 

ايكش١ ٚ 
َطاض األ

 املؿرتن١

بٝطط٣ 
 أغٝٛط

8 
 أمحس ذلُس ز. سٓإ

 

In Vivo Detection Of Multidrug – Resistance 

(MDR1) p-glycoprotein Expression in Locally 

Advanced Breast Cancer using 99m Tc 

Sestamibi SPECT-CT Scintimammography : 

Correlation with Clinical Outcome. 

 طب اآلٚضاّ

 
َعٗس دٓٛب 
 َكط يألٚضاّ

 Electricity Generation From agro-industrial ػٔ ع٢ً سػٔز. قسق٢ س 9

wastes using microbial fuel cell technologies 
 عًّٛ ايٛاز٣ ايٓبات

10 
 ز.ٜاغط ؾتشٞ امساعٌٝ ايٓاقط

 

Epidemiological , Serological and Molecular 

studies on leptospira species infection in 

humans and animals in new Valley Governorate 

 طب احلٝٛإ
طب بٝطط٣ 

 ايٛاز٣

11 
 ز. سػاّ ذلُس إمساعٌٝ

 

Environmental hazards and their impact on the 

cultural heritage of the archaeological sites in 

El-Kharga Oasis ,New Valley Governorate 

 أزاب ايٛاز٣ اجلػطاؾٝا

 اغِ ٚعسز اجمل١ً املٓؿٛض اغِ ايبشح ايه١ًٝ -ايكػِ اإلغِ ّ

 أ.ز./ محس٣ أمحس غٝس أبٛ َػاعس 1
                    –ن١ًٝ اخلس١َ االدتُاع١ٝ 

 قػِ ايتدطٝط االدتُاع٢
ايكؿ٠ٛ ايع١ًُٝ َٚٛقؿٗا َٔ ظاٖط٠ ايعٓـ 

 ايػٝاغ٢

ض ؾ٢ دل١ً ن١ًٝ عح َٓؿٛ
 اآلزاب

عسز  داَع١ اإلغهٓسض١ٜ
 2013( عاّ 71)

2 

 ز./ أمحس سػني عبس املعط٢
قػِ أقٍٛ  –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 ايرتب١ٝ

تكٛض َكرتح يتؿعٌٝ ايسٚض ايرتب٣ٛ يًذاَع١ 
ؾ٢ ؼكٝل َكَٛات األَٔ  ايؿهط٣ خلطجيٝٗا 

يًتكس٣ يعاٖط٠ ايؿطاؽ ايؿهط٣ " زضاغ١ 
 َٝسا١ْٝ "

١ً ايع١ًُٝ                      عح َٓؿٛض باجمل
يه١ًٝ ايرتب١ٝ  بايٛاز٣ 

ايعسز ايػازؽ  –اجلسٜس 
 2014ْٛؾُرب  –عؿط 

 ز./ ضاْسا ضؾعت ذلُس

 ز./ عكاّ بسض٣ أمحس ذلُس 3
 –ن١ًٝ اخلس١َ اإلدتُاع١ٝ 

 قػِ تٓعِٝ اجملتُع

زٚض اجلاَعات ؾ٢ َػاْس٠ دٗٛز ايسٚي١ 
الٍ ؼكٝل املكط١ٜ ؾ٢ َهاؾش١ اإلضٖاب َٔ خ

األَٔ َع ْبص٠ رلتكط٠ سٍٛ ايتذط١ٜ 
 ايػعٛز١ٜ ؾ٢ دلاٍ َهاؾش١ اإلضٖاب

ز./ عكاّ بسض٣ أمحس 
 ذلُس
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 ايسٚي١ احلاقًني ع٢ً دٛا٥ع مسا٤  ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼبٝإ بأ

 

 ايعاّ اجلا٥ع٠ ايه١ًٝ ايكػِ اإلغِ ّ

 يًعًّٛ اهلٓسغ١ٝ دا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ اهلٓسغ١ اهلٓسغ١ املس١ْٝ ز. ؾشات١ ايهبع عبس ايطسِٝ 1
2009 

 عًّٛ ايطب١ٝدا٥ع٠ ايسٚي١ ايتكسٜط١ٜ يً ايطب دطاس١ ايععاّ دالٍ ايسٜٔ ظنٞ غعٝسأ.ز/ 2
 ايع٢ًُ يًعًّٛ ايطب١ٝ دا٥ع٠ ايسٚي١ يًتؿٛم ايطب ايٓؿػ١ٝ ٚايعكب١ٝ إميإ ذلُس سػني خهطأ.ز/ 3

 يًعًّٛ األغاغ١ٝ دا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ عًّٛ هُٝٝا٤اي ز.عُط ؾطغًٞ ذلُس 4 2010
  دا٥ع٠ ايٌٓٝ يف ايعًّٛ عًّٛ ايٓبات عبس ايعاٍ سػٔ َباؾطأ.ز/ 5
 دا٥ع٠ ايسٚي١ يًتؿٛم ايع٢ًُ يًعًّٛ ايطب١ٝ ايطب أَطاض ايٓػا٤ ز/ ذلُس ع٢ً بس٣ٜٛ 6

2011 
 ؿذٝع١ٝ يًعًّٛ ايػٝاغ١ٝدا٥ع٠ ايسٚي١ ايت ايتذاض٠ ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ أ.ز/ عبس ايػالّ ع٢ً ْٜٛط 7
 دا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يًعًّٛ األغاغ١ٝ ايعًّٛ ايهُٝٝا٤ أ.ز/ بٗا٤ ذلُس أبٛ ظٜس 8

 ز/ زعا٤ ذلُس غٝس 9
ايباثٛيٛدٝا  

 اإلنًٝٓٝه١ٝ
َعٗس دٓٛب 
 َكط يألٚضاّ

 دا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يًعًّٛ ايطب١ٝ

 2012 ٥ع٠ املطسّٛ أ.ز/ذلُس ؾدط٣ َها٣ٚ يًعًّٛ ايطب١ٝدا ايطب اجلطاس١ ز/ َكطؿ٢ أمحس َكطؿ٢ محسأ. 10
 عًّٛ ايطب١ٝدا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يً ايطب دطاس١ ععاّ سامت دالٍ ايسٜٔ ظنٞأ.ز/ 11

2013 
 عًّٛ اهلٓسغ١ٝدا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يً اهلٓسغ١ اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ ز.مجاٍ ايسٜٔ ؾُٗٞ ممسٚح إبطاِٖٝ 12
 دا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يًعًّٛ ايبٝٛيٛد١ٝ ايعًّٛ عًِ احلٝٛإ عبس ايطؤٚف بسض ز/ مجاٍ مجاٍ 13
 األغاغ٥١ٝع٠ ايًذ١ٓ ايك١َٝٛ يًطٜانٝات يًعًّٛ دا ايعًّٛ ايطٜانٝات عبس ايباغط عبس احلُٝس ذلُسز/ 14
 2014 ًّٛ ايعضاع١ٝدا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يًع ايعضاع١ أَطاض ايٓبات أ.ز/ نُاٍ أمحس ذلُس أبٛ ايٝػط 15
 عًّٛ ايتهٓٛيٛد١ٝ املتكس١َدا٥ع٠ ايٌٓٝ يً اهلٓسغ١ اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ َاظٕ ذلُس ؾؿٝل عبسايػالّأ.ز/ 16

2015 
 ايبٝطط١ٜعًّٛ ا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يًد طب بٝططٟ طب احلٝٛإ غًُٝإ سامت ذلُس تٛغإز/ 17
 دا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يًعًّٛ اإلقتكاز١ٜ ايتذاض٠ ١ايعًّٛ ايػٝاغٝ أ.ز/ عال٤ عبس احلؿٝغ ذلُس 18
 عًّٛ ايطب١ٝ ٚايكٝسي١ٝا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يًد ايكٝسي١ ايكٝسالْٝات ز.ذلُٛز ؾُٗٞ ع٢ً ايكبشٞ 19
 اهلٓسغ١ٝ عًّٛدا٥ع٠ ايطٚاز يً اهلٓسغ١ ايتعسٜٔ ٚايؿًعات ذلُس ضدا٥ٞ دٛز٠ ايطشالٟٚأ.ز/ 20

2016 

 عًّٛ اي هُٝٝا٤اي ايػٝس أمحسز.ٚيٝس أمحس  21
 عًّٛ األغاغ١ٝ ا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يًد

 )ايعًّٛ ايهُٝٝا١ٝ٥(

22 
 ز.عُاز عبس ايععٜع أمحس

 ز.عال٤ ايسٜٔ ساَس غٝس
 عًّٛ اي عًِ احلٝٛإ

 ا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يًعًّٛ األغاغ١ٝد
 ) ايعًّٛ ايبٝٛيٛد١ٝ

 عًّٛ ايطب١ٝا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يًد ايطب ايعٕٝٛطب ٚدطاس١  ز.ٚا٥ٌ ذلُس أمحس غًُٝإ 23

 اهلٓسغ١ اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ ز.سػاّ ايسٜٔ ذلُٛز قسٜل 24
 ٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذٝع١ٝ يًعًّٛ اهلٓسغ١ٝ دا

 دٛا٥ع ايعًّٛ()

 اهلٓسغ١ اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ ز.ذلُس عُط أمحس عبساجلٛاز 25
 ١ٝع١ٝ يًعًّٛ اهلٓسغٝدا٥ع٠ ايسٚي١ ايتؿذ

 ٛا٥ع ايعًّٛ ايتهٓٛيٛد١ٝ املتكس١َ() د
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

92% 

 قطاع ايعًّٛ األغاغ١ٝ 8%

 إمجايٞ عسز األغاتص٠
 عسز املؿاضنني يف ايًذإ ايع١ًُٝ

87% 

13% 
 قطاع ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ

 إمجايٞ عسز األغاتص٠
 عسز املؿاضنني يف ايًذإ ايع١ًُٝ

91% 

 قطاع ايعًّٛ ايطب١ٝ 9%

 إمجايٞ عسز األغاتص٠

 عسز املؿاضنني يف ايًذإ ايع١ًُٝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمسا٤ ايػاز٠  األغاتص٠ أعها٤ ايًذإ ايع١ًُٝ

 2019-2016 ٠عؿط ايجايج١ايسٚض٠ 
 

 

 

  

  

 املؿاضنني يف ايًذإ ايع١ًُٝ         ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ
 

ْػب١ عسز األغاتص٠ 
املؿاضنني يف ايًذإ 

ايع١ًُٝ يعسز 
       األغاتص٠ يهٌ ن١ًٝ

10.5% 



 

23 

 
 

 
 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 أمسا٤ ايػاز٠  األغاتص٠ أعها٤ ايًذإ ايع١ًُٝ
 ايًذ١ٓ ايه١ًٝ االغِ ّ

 ًٝع١ٜ ٚآزابٗاايًػ١ اإلزل آزاب أغٝٛط أ.ز.عبس اجلٛاز تٛؾٝل ذلُٛز  .1
 ايتاضٜذ = أ.ز. ذلُس أمحس ذلُس أمحس بسٜٟٛ  .2
 اخلس١َ االدتُاع١ٝ خس١َ ادتُاع١ٝ أ.ز. ؾطٜـ غٓٛغٞ عبس ايًطٝـ  .3
 عًِ ايٓؿؼ آزاب أغٝٛط أ.ز.ط٘ أمحس سػاْني املػتهاٟٚ  .4
 املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ تطب١ٝ ايٛازٟ أ.ز. عبس املٓعِ ذلُس سػني سػاْني  .5

 املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ تطب١ٝ أغٝٛط ؾهطٟأ.ز. مجاٍ ذلُس   .6
 ايكإْٛ اخلام احلكٛم أ.ز. محاز َكطؿ٢ ععب َكطؿ٢  .7
 ايكإْٛ اخلام = أ.ز. ذلُس غعس ذلُس خًٝؿ١  .8
 ايكإْٛ ايسٚيٞ = أ.ز.عكاّ ذلُس أمحس ظْاتٞ  .9

 ايكإْٛ اجلٓا٥ٞ = أ.ز.ٖؿاّ ذلُس ؾطٜس ضغتِ  .10
 إْٛ ايعاّايك = أ.ز. ثطٚت عبس ايعاٍ أمحس ٖطٜسٟ  .11
 ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ ايتذاض٠ أ.ز.عبس ايػالّ ع٢ً ْٜٛط َٓكٛض  .12
 ايسضاغات اإلسكا١ٝ٥ = أ.ز.ْاز١ٜ ع٢ً ذلُس ؾعٝب  .13
 إزاض٠ األعُاٍ = أ.ز.عازٍ ضٜإ ذلُس ضٜإ  .14
 ايتأَني = أ.ز.قؿ١ٝ أمحس أبٛ بهط  .15

 ايؿٝعٜا٤ عًّٛ أغٝٛط أ.ز. أمحس قسقٞ ذلُس عبساملككٛز ٜٛغـ  .16
 ايهُٝٝا٤ ايالعه١ٜٛ = ذلُس سػني متريى أ.ز.ٜؼ  .17
 عًِ ايٓبات = أ.ز.ذلُس محٝس٠ عبس اهلل ْٜٛؼ  .18
 عًِ احلٝٛإ = أ.ز.أمحس ساَس عبٝس اهلل غامل  .19
 اإلْتاز ايٓباتٞ ظضاع١ أغٝٛط أ.ز.باٖٞ ضاغب غٝت ايٜٛؿٞ  .20
 اإلْتاز احلٝٛاْٞ = أ.ز.ذلُس ْبٌٝ عٝػ٢ ذلُٛز َكًس  .21
 ساغبات َٚعًَٛات ْٚعِ املعًَٛات اإلزاض١ٜ احلاغبات ٚاملعًَٛات ٜٛٝػٞ ذلُسأ.ز.عازٍ أبٛ اجملس غ  .22
 ايعُاض٠ ٚايتدطٝط ايعُطاْٞ اهلٓسغ١ أ.ز..دلسٟ ذلُس ضنٛإ  .23
 اهلٓسغ١  اإلْؿا١ٝ٥ ٚايتؿٝٝس = أ.ز.خريٟ سػإ عبس ايهطِٜ ايهبع  .24
 املٛاضز املا١ٝ٥ = أ.ز.ذلُس عبس ايػالّ ذلُس عاؾٛض  .25

 ٖٓسغ١ ايك٣ٛ املٝهاْٝه١ٝ ٚايػٝاضات ٚايطريإ اهلٓسغ١ ٠ سػٝين ع٢ًأ.ز.أمحس محع  .26
 ٖٓسغ١ ايك٣ٛ ٚاالالت ايهٗطبا١ٝ٥ = أ.ز.َاظٕ ذلُس ؾؿٝل عبسايػالّ  .27
 ٖٓسغ١ االيهرتْٚٝات ٚاألتكاالت = أ.ز.ذلُس ابٛ ظٖاز أبٛظٜس أمحس  .28
 ٖٓسغ١ املٓادِ ٚايبرتٍٚ ٚايؿًعات = أ.ز.ذلُس ابٛ ايكاغِ ذلُس أمحس  .29
 = = أ.ز. ذلُس عبس ايؿتاح زِٖٝ  .30
 ايتؿطٜح ايطب أ.ز.زض١ٜ عبس اهلل ذلُس ظغًٍٛ  .31
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 ايتؿطٜح = أ.ز.عازٍ ناٌَ عبس املًو  .32
 ايؿػٝٛيٛدٝا = أ.ز.إٜٓاؽ أمحس ساَس عُطإ  .33
 املٝهطٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١ ايطب١ٝ = أ.ز.إٜٓاؽ عبس اجملٝس ذلُس غٝس  .34
 عًِ ايطؿًٝٝات = أ.ز.ذلُس ايكالسٞ ذلُس ذلُس َٓٝب  .35

 ايباثٛيٛدٞ = أ.ز.ذلُس دالٍ َكطؿ٢ َطغٞ  .36
 ايهُٝٝا٤ احل١ٜٛٝ ايطب١ٝ = أ.ز.َسحي١ ذلطٚؽ ظخاضٟ ؾطز  .37
 ايكش١ ايعا١َ ٚطب ايكٓاعات = أ.ز.ا١َُٝ اجلبايٞ ذلُس سًُٞ  .38
 ايطب ايؿطعٞ ٚايػُّٛ = أ.ز.عؿاف ذلُس أمحس ؾطغًٞ  .39
 ض١ٜاألَطاض ايكس = أ.ز.مجاٍ ذلُس ضبٝع عذُٞ  .40
 األَطاض املتٛط١ٓ ٚطب املٓاطل احلاض٠ = أ.ز. عجُإ عبس احلُٝس عجُإ  .41
 األَطاض ايعكب١ٝ = أ.ز.محسٟ زلٝب أمحس ايتالٟٚ  .42
 طب األطؿاٍ = أ.ز. ؾطزٚؽ ٖامن عبس ايعاٍ عبساحلاؾغ  .43
 األَطاض اجلًس١ٜ ٚايتٓاغ١ًٝ = أ.ز. عال٤ ايسٜٔ عبس ايعاٍ سػٔ َباؾط  .44
 دطاس١ ايكًب ٚايكسض = ٟٚاٍ ذلُٛز املٓؿاز. أمحس ذلُس نُأ.  .45

 دطاس١ املػايو ايبٛي١ٝ = أ.ز.ٖؿاّ رلتاض َطغٞ محٛز٠  .46
 دطاس١ ايععاّ = أ.ز. أغا١َ أمحس ؾاضٚم ذلُس عبسايعاٍ  .47
 األَطاض ايباط١ٓ ايعا١َ = أ.ز.إٜٓاؽ أمحس ضنا ايهطميٞ  .48
 دطاسات ايتذٌُٝ = أ.ز. ٜٛغـ قاحل سػٔ ؾطاز  .49
 دطاس١ طب اإلطؿاٍ = س َكطؿ٢ أمحسأ.ز.ذلُٛز ذلُ  .50
 األؾع١ ايتؿدٝك١ٝ ٚايتكٜٛط ايطيب = أ.ز. ٖؿاّ َكطؿ٢ ناٌَ إَاّ  .51
 دطاس١ األٚضاّ ٚايعالز اإلؾعاعٞ ٚايباطين ٚايطب ايٟٓٛٚ = أ.ز. مسري ؾشات١ ذلُس عٝس  .52
 ايتدسٜط ايطب أ.ز. ذلُس ذلُس عبس ايًطٝـ دازاملٛيٞ  .53
 دطاس١ األْـ ٚاإلشٕ ٚاحلٓذط٠ = طاِٖٝأ.ز.عُاز ناٌَ عبس احلًِٝ إب  .54
 ايتٛيٝس ٚأَطاض ايٓػا٤ = أ.ز. سػاّ ثابت غامل سػٝين  .55

 ايتٛيٝس ٚأَطاض ايٓػا٤ = أ.ز.نٝا٤ ايسٜٔ ذلُس عبس ايعاٍ عبساحلاؾغ  .56
 ايطب ايطبٝعٞ ٚايطَٚاتٝعّ ٚايتأٌٖٝ = أ.ز.غْٛٝا ذلُس ضؾاز عبس اهلل  .57
 كٝسالْٝاتاي ايكٝسي١ أ.ز.غٝس ذلُس أمحس أمحس  .58
 ايعكاقري = أ.ز. ذلُٛز ساؾغ سػٔ عػاف  .59
 ايهُٝٝا٤ ايكٝسي١ٝ ٚاحل١ٜٛٝ = أ.ز.مجاٍ أمحس قاحل عبس ايعاٍ  .60
 ايعًّٛ ايبٝطط١ٜ اإلنازمي١ٝ طب بٝططٟ أغٝٛط أ.ز. عبس اهلل سؿين ط٘ عجُإ  .61
 ايعًّٛ ايبٝطط١ٜ قبٌ اإلنًٝٓٝه١ٝ = أ.ز. نٝؿٞ أمحس غامل ؾًيب  .62
 ايعًّٛ ايبٝطط١ٜ قبٌ اإلنًٝٓٝه١ٝ = س ايٓاقط ع٢ً َٛغ٢أ.ز. ذلُٛز عب  .63
 ايعًّٛ ايبٝطط١ٜ اإلنًٝٓٝه١ٝ = أ.ز. ذلُس خريٟ عبسايطمحٔ إبطاِٖٝ  .64
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 قش١ احلٝٛإ ٚتػصٜت٘ َٚطاقب١ ايتػص١ٜ = أ.ز. أمسا٤ عبسايٓاقط أمحس سػني  .65
 قش١ احلٝٛإ ٚتػصٜت٘ َٚطاقب١ ايتػص١ٜ = أ.ز.َكطؿ٢ خًٌٝ َكطؿ٢ خًٌٝ  .66
 األَطاض ايبٝطط١ٜ = أ.ز. ع٢ً ايػباعٞ سػني ع٢ً  .67
 األَطاض ايبٝطط١ٜ = أ.ز. ي٢ًٝ قالح ايسٜٔ أمحس ٜٛغـ  .68
 اجلطاسات ايبٝطط١ٜ = محس دلاٖس دابطأ.ز. دابط أ  .69
 اجلطاسات ايبٝطط١ٜ = أ.ز. ْبٌٝ أمحس ع٢ً ذلُس َػو  .70
 اإلزاض٠ ايطبان١ٝ تطب١ٝ ضٜان١ٝ أ.ز. مجاٍ ذلُس ع٢ً ٜٛغـ  .71
 ايطٜان١ املسضغ١ٝ = . ذلُٛز عبس احلًِٝ عبس ايهطِٜ أمحسأ.ز  .72
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 يعسز األغاتص٠ يهٌ ن١ًٝ تص٠ املؿاضنني يف ايًذإ ايع١ًُْٝػب١ عسز األغا

 

 ايه١ًٝ ّ
إمجايٞ عسز 

 األغاتص٠

عسز املؿاضنني يف ايًذإ 
 ايع١ًُٝ

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦

 %5 4 81 ن١ًٝ ايعًّٛ 1

 %17 8 48 ن١ًٝ اهلٓسغ١ 2

 %5 2 38 ايعضاع١ ن١ًٝ 3

 %9 27 299 ن١ًٝ ايطب 4

 %11 3 26 ن١ًٝ ايكٝسي١ 5

 %23 10 43 ن١ًٝ ايطب ايبٝططٟ 6

 %80 4 5 ن١ًٝ ايتذاض٠ 7

 %5 1 20 ن١ًٝ ايرتب١ٝ 8

 %45 5 11 ن١ًٝ احلكٛم 9

 %6 2 33 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ 10

 0 0 18 ن١ًٝ ايتُطٜض 11

 0 0 3 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ 12

 %25 1 4 ن١ًٝ اخلس١َ االدتُاع١ٝ 13

 %8 3 26 ن١ًٝ اآلزاب 14

 %33 1 3 ن١ًٝ احلاغبات ٚاملعًَٛات 15

 0 0 0 ن١ًٝ طب األغٓإ 16

 0 0 2 ن١ًٝ ضٜاض األطؿاٍ 17

 0 0 0 ن١ًٝ ايؿٕٓٛ اجل١ًُٝ 18

 0 0 0 َعٗس زضاغات ٚعٛخ تهٓٛيٛدٝا قٓاع١ ايػهط 19

 0 0 17 َعٗس دٓٛب َكط يألٚضاّ 20

 0 0 2 ن١ًٝ ايعًّٛ بايٛاز٣ اجلسٜس 21

 0 0 1 ن١ًٝ اآلزاب بايٛاز٣ اجلسٜس 22

 %25 1 4 ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايٛاز٣ اجلسٜس 23

 0 0 0 ن١ًٝ طب بٝطط٣ ايٛاز٣ اجلسٜس 24

 0 0 0 ن١ًٝ ايعضاع١ بايٛاز٣ اجلسٜس 25

 0 0 0 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ بايٛاز٣ 26

 %10.5 72 684 اإلمجاىل
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  اإلتؿاقٝات املرب١َ بني داَع١ أغٝٛط  ٚاجلاَعات ايعطب١ٝ
 ٚاألدٓب١ٝ

 اإلتؿاقٝات املرب١َ بني داَع١ أغٝٛط ٚاهل٦ٝات احمل١ًٝ 

 

 

  

                    اإلتؿاقٝات َٚصنطات ايتؿاِٖ
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 اجلاَعات ايعطب١ٝ ٚاألدٓب١ٝٚ بني داَع١ أغٝٛط اإلتؿاقٝات املرب١َ 

  

 باملػطب بني ن١ًٝ ايعضاع١ داَع١ أغٝٛط َٚعٗس احلػٔ ايجاْٞ يًعضاع١ ٚايبٝطط٠ باجلعا٥ط ٝاْ٘مخٝؼ ًَ -بني داَع١ أغٝٛط ٚ داَع١ اجلٝالْٞ

 2018ست٢  2013يف ايؿرت٠ َٔ  2020ست٢  2015يف ايؿرت٠ َٔ 

  

 بايػٛزإ إبني َعٗس دٓٛب َكط يالٚضاّ ٚ ن١ًٝ ايعًّٛ ايكش١ٝ داَع١ نطزؾ بايرباظٌٜ بني داَع١ أغٝٛط ٚ داَع١ غادطازٚا نٛضاناٚ

 2018ست٢  2015يف ايؿرت٠ َٔ  2019ست٢  2014يف ايؿطت١ َٔ 

  

 بإطايٝا بني داَع١ أغٝٛط ٚ داَع١ َٝػٓا بني داَع١ أغٝٛط ٚ داَع١ ايعًّٛ االغال١َٝ املٛضٜتا١ْٝ

 2019ست٢  2014يف ايؿرت٠ َٔ  2018ست٢  2015يف ايؿرت٠ َٔ 

 

 

ٚداَع١ قٛؾٝا بايٝابإ ، ٚاملطنع ايكَٛٞ بني ن١ًٝ ايعًّٛ بايٛازٟ اجلسٜس 
 يالغتؿعاض عٔ بعس بايكاٖط٠

 باملهػٝو بني ن١ًٝ ايعضاع١ بأغٝٛط ٚ ن١ًٝ ايعضاع١ داَع١ ٜٛناتإ

 2020ست٢  2015يف ايؿرت٠ َٔ  2020ست٢  2017يف ايؿرت٠ َٔ 

 باملهػٝو داَع١ أغٝٛط ٚ داَع١ غٝٓايٛا نٛيٝهإبني ٚ بني ن١ًٝ ايعًّٛ بأغٝٛط ٚ َعٗس اعاخ ايٛقا١ٜ َٔ ايهٛاضخ داَع١ نٝٛتٛٚ

 2021ست٢  2016يف ايؿرت٠ َٔ  2020ست٢  2015يف ايؿرت٠ َٔ 

 

 بٓٝذريٜا بني داَع١ أغٝٛط  ٚداَع١ ٚال١ٜ غٛنٛتٛ

 2020ست٢  2015يف ايؿرت٠ َٔ 
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 ٚاهل٦ٝات احمل١ًٝبني داَع١ أغٝٛط اإلتؿاقٝات املرب١َ 

 
 

 اهل١٦ٝ َصنط٠ ايتؿاِٖ ّ

 ؾطن١ أمسٓت أغٝٛط بطٚتٛنٍٛ تعإٚ بني ن١ًٝ اهلٓسغ١ باجلاَع١ ٚ ؾطن١ أمسٓت أغٝٛط 1

 ؾطن١ غٛيٝا بايكاٖط٠ ن١ًٝ ايرتب١ٝ بأغٝٛط ٚ ؾطن١ غٛيٝا بايكاٖط٠ 2

 دلًؼ ايٛظضا٤ دلًؼ ايٛظضا٤ -داَع١ أغٝٛط ٚقٓسٚم َهاؾش١ ٚعالز اإلزَإ ٚايتعاطٞ 3

 َسٜط١ٜ ايكش١ بأغٝٛط طداَع١ أغٝٛط َٚسٜط١ٜ ايكش١ بأغٝٛ 4

 َسٜط١ٜ ايكش١ بايٛازٟ اجلسٜس داَع١ أغٝٛط َٚسٜط١ٜ ايكش١ بايٛازٟ اجلسٜس 5

 َطنع ايٝكع١ ايكٝسي١ٝ ؾطع غٖٛاز ايٛسس٠ ايبشج١ٝ مبعٗس دٓٛب َكط يالٚضاّ َٚطنع ايٝكع١ ايكٝسي١ٝ ؾطع غٖٛاز 6
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 66314  ايعاّ اجلاَعٞ  اجلاَع١ بايسضاغات ايعًٝا بهًٝاتطايب َكٝس َٔ
 زنتٛضاٙ( –َادػتري  –)زبًّٛ   2016/2017سيت ايعاّ اجلاَعٞ  2015/ 2014

 35225  سيت  2015/ 2014َٔ ايعاّ اجلاَعٞ طايب مت َٓش١ ايسضد١ ايع١ًُٝ
 زنتٛضاٙ( –َادػتري  –)زبًّٛ  2016/2017ايعاّ اجلاَعٞ 

 112706   زنتٛضا٠( َٓص  -َادػتري –)زبًّٛ طايب مت َٓش١ ايسضد١ ايع١ًُٝ
  2017ست٢  1960عاّ 

 1038  ست٢ ايعاّ  – 2014/2015ايعاّ اجلاَعٞ  َٔطايب ٚاؾس َكٝس باجلاَع١
 2017/2018اجلاَع٢ 

 54  ٘2015/   2014 اجلاَع٢  اّـايع َٔ زضد١ املادػتريطايب ٚاؾس مت َٓش  
 2016/2017 ست٢ ايعاّ اجلاَع٢

 83 2015/   2014 اجلاَع٢  ايعاّ َٔ زضد١ ايسنتٛضاٙيب ٚاؾس مت َٓش٘ طا  
 2016/2017ست٢ ايعاّ اجلاَع٢ 

 

  

                   طالب ايسضاغات ايعًٝا
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

   2016/2017سيت ايعاّ اجلاَعٞ  2015/ 2014َٔ ايعاّ اجلاَعٞ  بٝإ بايطالب املكٝسٜٔ بايسضاغات ايعًٝا بهًٝات اجلاَع١

 ٙ(زنتٛضا –َادػتري  –)زبًّٛ 

 ايه١ًٝ ّ
2014 /2015 2015 /2016 2016 /2017 

ّ ّ زنتٛضٙا َادػتري زبًٛ ّ زنتٛضٙا َادػتري زبًٛ  زنتٛضٙا َادػتري زبًٛ
 639 1321 - 619 1414 - 559 1375 - ايطب 1
 13 53 - 11 33 - 2 61 - احلاغبات ٚاملعًَٛات 2
 52 43 - 9 8 - - 9 - َعٗس األٚضاّ 3
 10 45 48 1 11 24 1 9 67 َعٗس ايػهط 4
 61 80 70 5 76 61 5 6 52 ايكٝسي١ 5
 113 356 236 102 340 221 81 248 171 ايطب ايبٝططٟ 6
 1 9 - - - - - - - ايطب ايبٝططٟ )ايٛازٟ اجلسٜس( 7
 53 184 52 40 121 82 45 94 106 اخلس١َ االدتُاع١ٝ 8
 69 206 46 18 38 35 29 40 63 تطب١ٝ ضٜان١ٝ 9
 7 43 6 5 22 1 - - - ب١ٝ ضٜان١ٝ )ايٛازٟ اجلسٜس(تط 10
 14 14 221 50 80 580 8 18 601 ايتذاض٠ 11
 102 325 6330 15 40 7535 93 180 9772 ايرتب١ٝ بأغٝٛط 12
 7 150 651 1 14 593 7 127 649 ايرتب١ٝ )ايٛازٟ اجلسٜس( 13
 180 336 81 22 156 54 16 177 109 اهلٓسغ١ 14
 346 3 7000 267 4 6088 282 6 6670 احلكٛم 15
 60 261 - 63 223 6 9 84 3 ايتُطٜض 16
 123 218 - 133 240 - 116 135 - ايعضاع١ 17
 - 8 - - - - - - - ايعضاع١ )ايٛازٟ اجلسٜس( 18
 132 234 83 29 43 49 141 260 36 ايعًّٛ 19
 14 25 - 11 2 - - - - ايعًّٛ )ايٛازٟ اجلسٜس( 20
 24 224 - 17 54 - 20 236 - ١ٝ ايٓٛع١ٝايرتب 21
 151 841 14 132 809 27 127 596 34 آزاب  22
 14 12 - 12 9 - 10 15 - آزاب )ايٛازٟ( 23
 1 - 84 - - - - - - ضٜاض األطؿاٍ 24

 2186 4991 14922 1562 3737 15356 1551  3676 18333 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  2016/2017سيت ايعاّ اجلاَعٞ  2015/ 2014َٔ ايعاّ اجلاَعٞ  سٜٔ بايسضاغات ايعًٝا بهًٝات اجلاَع١يًطالب املكٝضغِ بٝا٢ْ 

  

18333 

15356 14922 

3676 3737 
4991 

1551 1562 
2186 

 2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ 

 زبًّٛ
 َادػتري
 زنتٛضا٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 زنتٛضاٙ( –َادػتري  –)زبًّٛ  2016/2017سيت ايعاّ اجلاَعٞ  2015/ 2014بٝإ بايطالب املُٓٛسني َٔ ايعاّ اجلاَعٞ 

 ايه١ًٝ ّ
2014 /2015 2015 /2016 2016 /2017 

ّ ّ زنتٛضٙا ػتريَاد زبًٛ ّ زنتٛضٙا َادػتري زبًٛ  زنتٛضٙا َادػتري زبًٛ
 77 192 - 84 235 1 59 243 2 ايطب 1
 - 4 - - 4 - 1 4 - احلاغبات ٚاملعًَٛات 2
 9 7 - 7 - - 10 5 - َعٗس األٚضاّ 3
 2 7 35 2 2 37 2 3 39 َعٗس ايػهط 4
 16 16 51 7 21 45 1 11 44 ايكٝسي١ 5
 11 29 38 15 32 50 20 24 44 ايطب ايبٝططٟ 6
 2 26 44 4 20 78 3 2 86 اخلس١َ االدتُاع١ٝ 7
 24 32 20 17 37 20 6 49 51 تطب١ٝ ضٜان١ٝ 8
 7 24 3 - - - - - - تطب١ٝ ضٜان١ٝ )ايٛازٟ اجلسٜس( 9
 1 1 281 6 5 112 5 11 42 ايتذاض٠ 10
 22 21 5282 7 34 6340 14 44 8735 ايرتب١ٝ بأغٝٛط 11
 - 3 601 - 2 558 1 - 376 رتب١ٝ )ايٛازٟ اجلسٜس(اي 12
 8 27 28 4 24 45 17 34 21 اهلٓسغ١ 13
 41 1 3669 31 1 2967 18 5 2729 احلكٛم 14
 14 45 3 20 18 - 21 31 - ايتُطٜض 15
 30 56 - 22 38 - 15 25 - ايعضاع١ 16
 25 33 64 16 30 26 19 31 72 ايعًّٛ 17
 - 1 - - - - - - - سٜس(ايعًّٛ )ايٛازٟ اجل 18
 3 18 - 1 5 - 6 7 - ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ 19
 24 39 6 31 41 7 23 49 14 آزاب 20
 5 1 - - - - 2 2 - آزاب )ايٛازٟ( 21
 - - 9 - - - - - - ضٜاض األطؿاٍ 22

 321 583 10134 274 549 10286 243 580 12255 اإلمجايـــــــ٢
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 2016/2017سيت ايعاّ اجلاَعٞ  2015/ 2014ٓٛسني َٔ ايعاّ اجلاَعٞ طالب املُضغِ بٝا٢ْ يً
  

12255 

10286 10134 

580 549 583 

243 274 321 

 2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ 

 زبًّٛ
 َادػتري
 زنتٛضا٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 2017ست٢  1960زنتٛضا٠( َٓص عاّ  -َادػتري –)زبًّٛ  بٝإ بأعساز املُٓٛسني

 

 

 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايػ١ٓ اجلاَع١ٝ

60 - 65 9 52 1 
65 - 70 76 210 42 
70 - 75 224 270 142 
75 - 80 295 509 129 
80 - 85 532 707 262 
85 - 90 1187 793 331 
90 - 95 1767 768 418 

95 - 2000 2652 969 404 
2000 - 2005 6808 1228 616 
2005 - 2010 10602 1710 955 
2010 - 2015 52156 2515 1220 
2015 - 2017 20420 1131 596 

 5116 10862 96728 اإلمجاىل

60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 - 95 95 - 
2000 

2000 -  
2005 

2005 - 
2010 

2010 - 
2015 

2015 -  
2017 

 زنتٛضاٙ

 َادػتري

 زبًّٛ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 2014/2015عسز ايطالب ايٛاؾسٜٔ املكٝسٜٔ يف ايعاّ اجلاَعٞ 

 

  

 ايه١ًٝ
 ايسضد١

 اإلمجايٞ
 زنتٛضاٙ َادػتري

 34 24 10 ايعًّٛ

 14 11 3 اهلٓسغ١
 5 2 3 ايعضاع١

 1 1 0 ايكٝسي١
 52 21 31 ايطب

 1 0 1 ايطب ايبٝططٟ
 18 11 7 ايتذاض٠
 10 8 2 ايرتب١ٝ
 47 43 4 احلكٛم

 14 8 6 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ
 16 5 11 ايتُطٜض

 44 35 9 اآلزاب
 1 0 1 ايرتب١ٝ بايٛازٟ اجلسٜس

 1 0 1 اخلس١َ االدتُاع١ٝ
 4 3 1 َعٗس األٚضاّ

 6 2 4 احلاغبات ٚاملعًَٛات
 3 2 1 ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ

 271 176 95 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 2015/2016عسز ايطالب ايٛاؾسٜٔ املكٝسٜٔ يف ايعاّ اجلاَعٞ 

 

 

  

 ايه١ًٝ
 ايسضد١

 اإلمجايٞ
 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ

 36 27 9 - ايعًّٛ
 19 13 6 - اهلٓسغ١
 5 2 3 - ايعضاع١

 2 1 1 - ايكٝسي١
 46 17 29 - ايطب

 1 0 1 - ايطب ايبٝططٟ
 14 6 8 - ايتذاض٠
 15 11 3 1 ايرتب١ٝ
 70 52 4 14 احلكٛم

 14 6 8 - ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ
 15 5 10 - ايتُطٜض

 0 0 0 - َعٗس ايػهط

 48 40 8 - اآلزاب
 1 0 1 - ايرتب١ٝ بايٛازٟ اجلسٜس

 2 1 1 - اخلس١َ االدتُاع١ٝ
 4 3 1 - َعٗس األٚضاّ

 9 3 6 - احلاغبات ٚاملعًَٛات
 3 2 1 - ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ

 304 189 100 15 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 2016/2017عسز ايطالب ايٛاؾسٜٔ املكٝسٜٔ يف ايعاّ اجلاَعٞ 

 

  

 ايه١ًٝ
 ايسضد١

 اإلمجايٞ
 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ

 29 21 8 - ايعًّٛ
 17 14 3 - اهلٓسغ١
 2 1 1 - ايعضاع١

 4 1 3 - ايكٝسي١
 28 11 17 - ايطب

 1 0 1 - ايطب ايبٝططٟ
 16 7 9 - ايتذاض٠
 15 11 4 - ايرتب١ٝ
 72 54 3 15 احلكٛم

 7 3 4 - ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ
 13 5 8 - ايتُطٜض

 0 0 0 - َعٗس ايػهط
 44 39 5 - اآلزاب

 1 0 1 - ايرتب١ٝ بايٛازٟ اجلسٜس

 3 0 3 - اخلس١َ االدتُاع١ٝ

 3 3 0 - َعٗس األٚضاّ

 8 3 5 - عًَٛاتاحلاغبات ٚامل

 3 2 1 - ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ

 266 175 76 15 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 2017/2018عسز ايطالب ايٛاؾسٜٔ املكٝسٜٔ يف ايعاّ اجلاَعٞ 

 ايه١ًٝ
 ايسضد١

 اإلمجايٞ
 زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ

 25 20 5 - ايعًّٛ
 15 10 5 - اهلٓسغ١
 1 1 - - ايعضاع١

 3 1 2 - ايكٝسي١
 23 10 13 - ايطب

 11 4 7 - ايتذاض٠
 12 9 3 - ايرتب١ٝ
 53 43 2 8 احلكٛم

 6 4 2 - ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ
 14 9 5 - ايتُطٜض

 13 7 6 - اآلزاب
 1 1 0 - اخلس١َ االدتُاع١ٝ

 4 3 1 - َعٗس األٚضاّ

 13 7 6 - احلاغبات ٚاملعًَٛات

 2 2 - - ايٓٛع١ٝايرتب١ٝ 

 1 1 - - ضٜاض األطؿاٍ

 57 8 57 8 اإلمجاىل

 2017/2018  ايعاّ اجلاَع٢ ست٢ 2014/2015  ايعاّ اجلاَعٞ َٔطالب ايٛاؾسٜٔ املكٝسٜٔ ضغِ بٝا٢ْ يً
 

0 0 0 8 

95 95 95 

57 

176 176 176 

132 

 2018/2017عاّ  2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ 

 زبًّٛ
 َادػتري
 زنتٛضا٠
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 ()َادػتري 2015/   2014بٝإ عسزٟ بايطالب ايٛاؾسٜٔ املُٓٛسني بايسضاغات ايعًٝا بهًٝات داَع١ أغٝٛط عٔ ايعاّ 

 

 )زنتٛضاٙ( 2015/   2014اّ بٝإ عسزٟ بايطالب ايٛاؾسٜٔ املُٓٛسني بايسضاغات ايعًٝا بهًٝات داَع١ أغٝٛط عٔ ايع
 اجلٓػ١ٝ

 ايه١ًٝ
 اإلمجاىل ميين يٝيب

 7 7 - ايعًّٛ
 1 1 - ايعضاع١

 1 1 - ايكٝسي١
 3 3 - ايطب

 5 5 - احلكٛم
 2 2 - ايتُطٜض

 2 2 - اآلزاب
 21 21 - اإلمجايٞ

 

  

 اجلٓػ١ٝ

 ايه١ًٝ
 اإلمجاىل أضزْٞ ميين يٝيب

 2 - - 2 ايعًّٛ
 1 - 1 - اهلٓسغ١
 1 - 1  ايعضاع١
 3 - 1 2 ايتذاض٠
 2 - 2 - احلكٛم

 3 1 2  ايتُطٜض
 3 - 2 1 اآلزاب

 15 1 9 5 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 )َادػتري( 2016/  2015ايعاّ  بٝإ عسزٟ بايطالب ايٛاؾسٜٔ املُٓٛسني بايسضاغات ايعًٝا بهًٝات داَع١ أغٝٛط عٔ
 اجلٓػ١ٝ

 ايه١ًٝ
 األمجاىل غٛضٟ نٜٛيت ميين يٝيب

 1 - - 1 - ايعضاع١
 5 - - 2 3 ايطب

 1 1 - - - ايطب ايبٝططٟ
 1 - - 1 - ايرتب١ٝ
 1  - 1  احلكٛم

 3 - 1 2 - ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ
 4 - - 4 - ايتُطٜض

 1 -- - 1 - اخلس١َ االدتُاع١ٝ
 1 - 1 - - املعًَٛاتاحلاغبات ٚ

 18 1 2 12 3 اإلمجايٞ

 

 )زنتٛضاٙ( 2016/  2015بإ عسزٟ بايطالب ايٛاؾسٜٔ املُٓٛسني بايسضاغات ايعًٝا بهًٝات داَع١ أغٝٛط عٔ ايعاّ 
 اجلٓػ١ٝ

 ايه١ًٝ
 األمجاىل عطٜين عُاْٞ نٜٛيت ميين

 3 - - - 3 ايعًّٛ
 4 - - - 4 ايطب

 4 - - - 4 ايتذاض٠
 9 1 1 1 6 احلكٛم

 4 - - 1 3 اآلزاب
 24 1 1 2 20 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 )َادػتري( 2017ّ/  2016بٝإ عسزٟ بايطالب ايٛاؾسٜٔ املُٓٛسني بايسضاغات ايعًٝا بهًٝات داَع١ أغٝٛط عٔ ايعاّ 
 اجلٓػ١ٝ

 ايه١ًٝ
 األمجاىل عطاقٞ ميين يٝيب

 3 1 2 - ايعًّٛ
 2 1 - 1 ايعضاع١

 4 - 2 2 ايطب
 1 - 1 - ططٟايطب ايبٝ

 2 - 2 - ايتذاض٠
 1 - 1 - ايرتب١ٝ
 1 - 1 - احلكٛم

 1 - 1 - ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ
 3 - 3 - ايتُطٜض

 2 - 2 - اآلزاب
 1 - 1 - ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ

 21 2 16 3 اإلمجايٞ

 )زنتٛضاٙ( 2017ّ/  2016بٝإ عسزٟ بايطالب ايٛاؾسٜٔ املُٓٛسني بايسضاغات ايعًٝا بهًٝات داَع١ أغٝٛط عٔ ايعاّ 
 اجلٓػ١ٝ

 ايه١ًٝ
 األمجاىل ؾًػطٝين نٜٛيت ميين يٝيب

 4 - - 4 - ايعًّٛ
 3 - - 2 1 اهلٓسغ١
 2 - - 1 1 ايعضاع١

 8 - - 8 - ايطب
 1 - - 1 - ايتذاض٠
 2 - - 2 - ايرتب١ٝ
 8 - 1 7 - احلكٛم

 1 - - 1 - ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ
 9 1 - 8 - اآلزاب

 38   1 1 34 2 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016/2017ست٢ ايعاّ اجلاَع٢  2014/2015َٔ ايعاّ اجلاَع٢  ضغِ بٝا٢ْ بأعساز ايطالب ايٛاؾسٜٔ املُٓٛسني  يسضد١ املادػتري

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016/2017ست٢ ايعاّ اجلاَع٢  2014/2015ضغِ بٝا٢ْ بأعساز ايطالب ايٛاؾسٜٔ املُٓٛسني  يسضد١ ايسنتٛضا٠ َٔ ايعاّ اجلاَع٢ 

 

 

15 

18 

21 

 2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ 

21 
24 

38 

 2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 

 

 

 

 

 
 158 َٛٓص  ؾرت٠ تؿطؽ عًُٞ ظاَع١ أغٝٛط قهٛا ايصٜٔايعطب  َٔ  تسضٜؼ١٦ٖٝ  عه

 2017عاّ عاّست٢  2011 عاّ
 90 َٔ 2017 عاّ ست٢ 2011 َٓص عاّايعطب ٚاألداْب جلاَع١ أغٝٛط  أغتاش ظا٥ط 

 216 ٛست٢ عا2013ّ َٓص عاّغاؾطٚا يف ظٜاضات ع١ًُٝ باخلاضز  تسضٜؼ١٦ٖٝ  عه 
2017 

 1220 َٛؤمتطات ْٚسٚات ٚسًكات زضاغ١ٝ ٚٚضف عٌُ  سهطٚا تسضٜؼ١٦ٖٝ  عه
 2017 عاّ ست٢ 2013 َٓص عاّ بسٍٚ ايعامل املدتًؿ١ ٚزٚضات تسضٜب١ٝ

 507 2017ست٢ عاّ 2013 َٓص عاّاظات زضاغ١ٝ ـيف إد َعٝس َٚسضؽ َػاعس َٛؾس 

 291 ست٢ عاّ 2013 َٓص عاّاف َؿرتى يف بعجات إؾط َعٝس َٚسضؽ َػاعس َٛؾس
2017 

 162 2017ست٢ عاّ 2013 َٓص عاّيف بعجات خاضد١ٝ  َعٝس َٚسضؽ َػاعس َٛؾس 
 140 ٛ2017ست٢ عاّ 2013 َٓص عاّيف َُٗات ع١ًُٝ  َٛؾس تسضٜؼ١٦ٖٝ  عه 

 1899  ست٢ 2013 َٓص عاّيًعٌُ بايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ  عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ َعاض
 2017عاّ 

 740 ٖ ٛست٢ عاّ 2013 َٓص عاّبسٕٚ َطتب  أداظ٠ ع٢ً  ساقٌ ١٦ٝ تسضٜؼعه
2017 

  

                      ايعالقات ايجكاؾ١ٝ       
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 2017ست٢  2011خالٍ ايؿرت٠ َٔ  ؾرت٠ تؿطؽ عًُٞ ظاَع١ أغٝٛط ايصٜٔ قهٛاايعطب  أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  بأعسازبٝإ 

 اإلمجاىل غٛضٜا اجلعا٥ط ايػٛزإ ايعطام يٝبٝا ايُٝٔ ايه١ًٝ

 32 0 0 0 1 11 20 ايعًّٛ

 22 0 0 3 1 4 14 سغ١اهلٓ

 7 0 2 0 0 2 3 ايعضاع١

 8 1 0 4 0 3 0 ايطب ايبٝططٟ

 13 0 0 1 0 0 12 ايطب

 16 0 0 0 0 2 14 ايرتب١ٝ

 33 0 3 0 0 3 27 اآلزاب

 1 0 0 0 0 0 1 ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ

 16 0 1 0 0 5 10 ايتذاض٠

 2 0 1 0 0 0 1 ايكٝسي١

 7 0 2 0 0 0 5 احلكٛم

 1 0 0 0 0 0 1 ملعًَٛاتااحلاغبات ٚا

 158 1 9 8 2 30 108 اإلمجايٞ

 
                         

 
 

 غٛضٜا اجلعا٥ط ايػٛزإ ايعطام يٝبٝا ايُٝٔ

108 

30 

2 
8 9 

1 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 بٝإ عسزٟ باألغاتص٠ ايعا٥طٜٔ ايعطب ٚاألداْب جلاَع١ أغٝٛط

 2017 عاّ ست٢ 2011 َٓص عاّ

 ايه١ًٝ

أَطٜها
 

املاْٝا
 

ؾطْػا
 

تطنٝا
ايػٜٛس 

 

ايكني
أغباْٝا 

 

ايٝابإ
 

ضٚغٝا
ضَٚاْٝا 

 

اهلٓس
 

املػطب
 

ٖٛيٓسا
 

ايُٓػا
 

نٓسا
ؾًٓٓسا 

ازلًرتا 
 

 اإلمجاىل

 62 0 0 0 0 0 1 0 1 8 12 2 2 3 3 4 14 12 ايعًّٛ
 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 اهلٓسغ١
 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ايعضاع١

 9 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 ايطب
 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ايكٝسي١

 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 طب بٝططٟ
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ايرتب١ٝ

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 اآلزاب
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ايتُطٜض

 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ
 90 1 1 1 1 2 1 2 1 8 15 2 2 3 3 5 17 25 اإلمجايٞ

                         
  

17 

5 
3 3 

2 2 

15 

8 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 2017ست٢ عاّ 2013عاّ  َٓصاضز يف ظٜاضات ع١ًُٝ باخل بٝإ عسزٟ بأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايصٜٔ غاؾطٚا

 اإلمجايٞ 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 ايه١ًٝ

 36 5 10 9 12 ايعًّٛ
 13 2 2 2 7 اهلٓسغ١
 8 1 4 2 1 ايعضاع١

 52 6 15 4 27 ايطب
 2 0 1 0 1 ايكٝسي١

 21 4 9 2 6 ايطب ايبٝططٟ
 2 0 1 1 0 ايتذاض٠

 35 1 3 1 30 ايرتب١ٝ بأغٝٛط
 12 2 3 3 4 احلكٛم

 12 3 2 0 7 تطب١ٝ ضٜان١ٝ
 17 0 0 13 4 اآلزابـــــ

 1 0 0 1 0 ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ
 4 1 3 0 0 ساغبات َٚعًَٛات

 1 0 0 0 1 َعٗس األٚضاّ
 216 25 53 38 100 اإلمجايٞ

 
  

100 

38 

53 

25 

 2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ  2014/2013عاّ 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

331 

131 

456 

302 

 2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ  2014/2013عاّ 

 حلهٛض َؤمتطات ْٚسٚات ٚسًكات زضاغ١ٝ ٚٚضف عٌُ ٚزٚضات تسضٜب١ٝ بٝإ عسزٟ بػؿط ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ
 2017ست٢ عاّ 2013عاّ  َٓص بسٍٚ ايعامل املدتًؿ١

 ايػ١ٓ
 ايه١ًٝ

 اإلمجايٞ 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

 72 15 16 23 18 ايعًّٛ
 72 15 18 10 29 اهلٓسغ١
 49 7 14 4 24 ايعضاع١

 767 213 329 54 171 ايطب
 19 4 4 4 7 ايكٝسي١

 55 16 14 12 13 ايطب ايبٝططٟ
 11 2 1 2 6 ايتذاض٠

 7 0 3 0 4 ايرتب١ٝ بـأغٝٛط
 6 3 3 0 0 احلكٛم

 44 1 18 0 25 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ
 2 1 1 0 0 اخلس١َ اإلدتُاع١ٝ

 15 3 4 0 8 اآلزاب
 6 0 1 4 1 تطب١ٝ ْٛع١ٝ

 8 2 4 1 1 ايتُطٜض
 16 3 3 9 1 احلاغبات ٚاملعًَٛات

 56 13 18 2 23 َعٗس األٚضاّ
 7 0 1 6 0 طب األغٓإ
 1 1 0 0 0 ؾٕٓٛ مج١ًٝ

 1 1 0 0 0 تطب١ٝ ايٛازٟ اجلسٜس
 2 0 2 0 0 آزاب ايٛازٟ

 3 2 1 0 0 طب بٝططٟ ايٛازٟ
 1 0 1 0 0 ظضاع١ ايٛازٟ

 1220 302 456 131 331 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

133 
130 

123 
121 

 2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ  2014/2013عاّ 

 2017ست٢ عاّ 2013عاّ  َٓصيف إداظات زضاغ١ٝ  بٝإ عسزٟ باملعٝسٜٔ ٚاملسضغني املػاعسٜٔ املٛؾسٜٔ
 ايػ١ٓ

 اإلمجايٞ 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 ايه١ًٝ

 100 29 23 24 24 ايعًّٛ
 141 42 33 29 37 اهلٓسغ١
 35 2 16 6 11 ايعضاع١

 124 24 25 39 36 ايطب
 17 4 3 3 7 ايكٝسي١

 15 3 5 4 3 ايطب ايبٝططٟ
 15 6 5 2 2 ايتذاض٠
 3 0 0 3 0 احلكٛم

 10 1 1 4 4 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ
 4 1 1 1 1 اخلس١َ اإلدتُاع١ٝ

 6 1 2 3 0 اآلزاب
 19 4 6 5 4 احلاغبات ٚاملعًَٛات

 9 0 2 4 3 َعٗس األٚضاّ
 4 1 1 1 1 تطب١ٝ ايٛازٟ

 3 2 0 1 0 عًّٛ ايٛازٟ
 1 0 0 1 0 آزاب ايٛازٟ

 1 1 0 0 0 طب بٝططٟ ايٛازٟ
 507 121 123 130 133 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

40 

77 

96 

78 

 2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ  2014/2013عاّ 

 2017ست٢ عاّ 2013عاّ  َٓصيف بعجات إؾطاف َؿرتى  ملعٝسٜٔ ٚاملسضغني املػاعسٜٔ املٛؾسٜٔبٝإ عسزٟ با
 ايػ١ٓ

 ايه١ًٝ
 اإلمجايٞ 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

 11 3 3 4 1 ايعًّٛ
 20 5 7 6 2 اهلٓسغ١
 8 1 3 2 2 ايعضاع١

 172 49 62 47 14 ايطب
 27 5 4 9 9 ايكٝسي١

 24 5 5 5 9 طٟايطب ايبٝط
 3 0 1 1 1 ايتذاض٠

 4 1 1 1 1 ايرتب١ٝ بـأغٝٛط
 2 1 1 0 0 احلكٛم

 2 1 1 0 0 اآلزاب
 17 6 8 2 1 َعٗس األٚضاّ

 1 1 0 0 0 طب بٝططٟ ايٛازٟ
 291 78 96 77 40 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

37 

55 

45 

25 

 2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ  2014/2013عاّ 

 2017ست٢ عاّ 2013عاّ  َٓصيف بعجات خاضد١ٝ  بٝإ عسزٟ باملعٝسٜٔ ٚاملسضغني املػاعسٜٔ املٛؾسٜٔ
 ايػ١ٓ

 ايه١ًٝ
 اإلمجايٞ 2016/2017 /2015/2016 2014/2015 2013/2014

 13 2 5 4 2 ايعًّٛ
 62 8 19 22 13 اهلٓسغ١
 11 2 4 2 3 ايعضاع١

 19 3 4 12 0 ايطب
 12 1 4 3 4 ايكٝسي١

 14 2 3 5 4 ايطب ايبٝططٟ
 12 1 2 5 4 ايتذاض٠

 3 1 0 1 1 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ
 5 1 1 0 3 اآلزاب

 6 2 2 1 1 احلاغبات ٚاملعًَٛات
 3 2 0 0 1 َعٗس األٚضاّ
 1 0 0 0 1 تطب١ٝ ايٛازٟ

 1 0 1 0 0 طب بٝططٟ ايٛازٟ
 162 25 45 55 37 اإلمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

 2017ست٢ عاّ 2013عاّ  َٓص املٛؾسٜٔ يف َُٗات ع١ًُٝ بٝإ عسزٟ بأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ
 ايػ١ٓ

 ايه١ًٝ
 اإلمجايٞ 2016/2017 /2015/2016 2014/2015 2013/2014

 33 4 4 22 3 ايعًّٛ
 23 3 4 7 9 اهلٓسغ١
 16 2 3 6 5 ايعضاع١

 42 9 12 15 6 يطبا
 12 3 3 1 5 ايكٝسي١

 9 2 1 2 4 ايطب ايبٝططٟ
 1 0 0 1 0 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ

 4 1 0 2 1 َعٗس األٚضاّ
 140 24 27 56 33 اإلمجايٞ

  

 

 

 
  

33 

56 

27 
24 

 2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ  2014/2013عاّ 
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

519 

486 

452 
442 

 2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ  2014/2013عاّ 

 2017ست٢ عاّ 2013عاّ  َٓص املعاضٜٔ يًعٌُ بايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ ؼبٝإ عسزٟ بأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜ
 ايػ١ٓ

 ايه١ًٝ
 اإلمجايٞ 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

 247 51 57 61 78 ايعًّٛ
 271 69 64 67 71 اهلٓسغ١
 62 12 14 16 20 ايعضاع١

 433 99 102 116 116 ايطب
 105 27 28 27 23 ايكٝسي١

 63 15 14 15 19 ب ايبٝططٟايط
 52 9 11 15 17 ايتذاض٠

 91 17 19 25 30 ايرتب١ٝ بأغٝٛط
 52 14 10 12 16 احلكٛم

 90 22 25 22 21 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ
 137 30 31 35 41 اآلزاب

 18 6 6 3 3 اخلس١َ االدتُاع١ٝ
 17 4 6 5 2 ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ

 5 2 2 1 0 احلاغبات ٚاملعًَٛات
 85 20 21 22 22 ايتُطٜض

 50 12 14 14 10 َعٗس األٚضاّ
 2 2 0 0 0 ؾٕٓٛ مج١ًٝ

 6 6 0 0 0 ضٜاض أطؿاٍ
 72 15 14 13 30 تطب١ٝ ايٛازٟ

 23 6 8 9 0 عًّٛ ايٛازٟ
 18 4 6 8 0 آزاب ايٛازٟ

 1899 442 452 486 519 اإلإمجايٞ
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 قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 ايجكاؾ١ٝ قٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقاتزيٌٝ 

 
2017/2018 

157 

195 190 198 

 2017/2016عاّ  2016/2015عاّ  2015/2014عاّ  2014/2013عاّ 

 2017ست٢ عاّ 2013عاّ  َٓصاحلاقًني ع٢ً إداظات بسٕٚ َطتب  بٝإ عسزٟ بأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ
 ايػ١ٓ

 ايه١ًٝ
 اإلمجايٞ 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

 76 24 18 18 16 ايعًّٛ
 107 31 32 24 20 اهلٓسغ١
 22 5 8 5 4 ايعضاع١

 258 63 61 75 59 ايطب
 32 8 6 11 7 ايكٝسي١

 34 9 8 8 9 ايطب ايبٝططٟ
 10 2 3 3 2 ايتذاض٠

 18 6 5 3 4 ايرتب١ٝ بأغٝٛط
 12 6 3 2 1 احلكٛم

 31 6 8 8 9 ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ
 45 11 12 10 12 اآلزاب

 4 1 1 1 1 اخلس١َ االدتُاع١ٝ
 18 6 7 4 1 ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ

 6 1 0 3 2 احلاغبات ٚاملعًَٛات
 12 3 3 3 3 ايتُطٜض

 34 8 9 13 4 َعٗس األٚضاّ
 2 2 0 0 0 ؾٕٓٛ مج١ًٝ

 7 0 1 3 3 تطب١ٝ ايٛازٟ
 5 2 2 1 0 عًّٛ ايٛازٟ
 7 4 3 0 0 آزاب ايٛازٟ

 740 198 190 195 157 اإلمجايٞ
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 جلٓـــ١ اإلعــــساز
 اإلؾطاف ايعاّ

 أ.ز/ امحس عبسٙ دعٝل
 ض٥ٝؼ اجلاَع١  

 ض٥ٝؼ ؾطٜل ايعٌُ

 أ.ز/ طاضم عبس اهلل اجلُاٍ
 ْا٥ب ض٥ٝؼ اجلاَع١ يؿ٦ٕٛ ايسضاغات ايعًٝا ايبشٛخ

 ؾطٜل ايعٌُ

 ز/ عبس ايععِٝ عبس اجملٝس ذلُس
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