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 .املطاز ايجأَ: املطتػفٝات اجلاَع١ٝ ٚخد١َ اجملتُع3/8 121

 .ؤضط١ٝاملطاز ايتاضع: احلٛن١ُ ٚاإلداز٠ امل3/9 125

 .املطاز ايعاغس: اجلٛد٠ ٚ االعتُاد 3/10 132

 .املطاز احلادٟ عػس: ايتد3/11ٌٜٚ 137

 املطاز ايجا٢ْ عػس: تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚايتعًِٝ. 3/12 145

 املالسل 179: 152

 أٚاًل:ًَشل أمسا٤ فسٜل عٌُ االضرتاتٝذ١ٝ 153

 ٢ٖٓثاًْٝا:ًَشل صٛز ٚزش ايعٌُ ٚدًطات ايعضف اير 171

 ن١ًُ ٚشٜس ايتعًِٝ ايعاىل

 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 4  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 وزير التعليم العالي كلمة األستاذ الدكتور

تطُح ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعايٞ َع نٌ امل٪صضات ايتابع١ شلاا لياٞ لسا اخ ْكًا١ ْٛيفٝا١ ة داٛع٠ ايتعًاِٝ ايعاايٞ         

زٟ ٚايبشح ايعًُٞ ٚخ ١َ اجملتُع مباا ٜضااِٖ ة تُٓٝا١ ايجاز٠ٚ ايبغاز١ٜ ايغااب١ اياع تشٜا  يفأ ْؾاص اجملتُاع املؾا            

ٚيتشٜٛاٌ   يف٢ً املعزف١ ٚقاعر٠ يفًا٢ املٓافضا١ لقًُٝٝاا ٚعٚيٝاا      َ٪صض١عٝح تهٕٛ قاعر٠ يف٢ً بٓا٤ عٚي١ س ٜج١ ق١ٜٛ 

ؽاٝاة١ اصاذلاتٝذ١ٝ يتطاٜٛز    طُٛساتٓا ليٞ ٚاقع ٜعاٛع يفًا٢ اجملتُاع املؾازٟ بايزخاا٤ ٚايزفاٖٝا١ ناإ يشاَاا يفًٝٓاا          

سٝح إٔ ايتعًِٝ ايعايٞ ٖاٛ يفُااع ايتُٓٝا١ ايبغاز١ٜ اياع        5101 يعاّ ( تتٓاةِ َع ر١ٜ٩ َؾز5101-5102) ايتعًِٝ ايعاىل

ٞ اَت اعا طبٝعٝا يتارٜخ طٜٛاٌ َأ ايتدطاٝ      ٖذٙ ا٫صذلاتٝذ١ٝتضتٓ  ليٝ٘ ايز١ٜ٩ املؾز١ٜ  ٚمتجٌ  با ٤ا   ا٫صاذلاتٝذ

ٚادٗتٗاا َؾازْا    ٖٚا مٔ ْضتهٌُ املضرل٠ ْٚؾشح املضار يٝتٛا٤ّ َع املتغرلات املعاؽز٠ ٚايتش ٜات اياع  5111َٓذ يفاّ 

 اٯ١ْٚ ا٭خرل٠ اؿبٝب١ ة 

تعشٜش ثكاف١ ايتعإٚ ٚايتهاٌَ بني كتًص اؾٗات ٜعتُ  يف٢ً ْتادا يعٌُ مجايفٞ  متجٌ ٖذٙ ا٫صذلاتٝذ١ٝ

ايفايفًا١ يهاجرل َأ     اجملتُعٝا١  كا  ناإ يًُغاارن١   فً  ف٢ ٚفاع ا٫صاذلاتٝذ١ٝ    َٚزانش ؽٓع ايكزار يتشكٝل ايتُٝش

 ٚٚافاح فا٢   ٚتٓااةِ قا٣ٛ  ٚلعارٜإٛ ٚطا٬      ٚخدلا٤ ف٢ اؾاَعات املؾاز١ٜ  ِٝ ايعايٞ َٔ أصاتذ٠املعٓٝني بغ٦ٕٛ ايتعً

ٖذٙ ا٫صاذلاتٝذ١ٝ  ٚذياو َأ خا٬ٍ     ة ليف اع  -ًَُٗا عٚرًا -ايٛسارات ٚاشل٦ٝات اؿه١َٝٛ ذات ايؾ١ً  َتُج٬ً ف٢اجملتُع 

فااف١ لىل دًضاات ايعؾاص اياذٖال ٚا٫صاتفاع٠ َأ       ايع ٜ  َٔ ٚرؼ ايعٌُ باؾاَعات املؾز١ٜ ٚايٛسارات املدتًفا١  با٫ 

ّٟ      يًٛؽٍٛ لىل ١ شايٓاد ايتذار   ّٝاٛ ّٜات ايكا١ُ٥ ة أنجاز َأ قطااي س أفهار د ٜ ٠ َٚكاربات خ٬ّق١ ملٛاد١ٗ ايتش 

ٍّٛ تضرل بٓا مٛ ا٭ٖ اف املٓغٛع٠ٞ  عاخٌ  ايتعًِٝ ايعاي ف٢ راعتٓا املغذلن١ إل  ٝضػ ف٢ ا٭َز ايذ٣  ٜغّهٌ ْكط١ ؼ

 َضتكبٌ أفقٌ بإذٕ اهلل تعايٞ ا٫ػاٙ مٛ 

  سٝاح رايفا    5101ٚأِٖ َا ميٝش ٖذٙ ا٫صذلاتٝذ١ٝ لْضذاَٗا ٚتٓاةُٗا َع خط١ اي ٚي١ يًت١ُٝٓ املضات ا١َ  

ناف١ قطايفات اي ٚي١ املدتًف١ عٝح ؽ ّ نٌ َٓٗاا بايغاهٌ اياذ٣ ٜضاايف  يفًا٢ ؼكٝال ايغاٜاات ا٭صاصا١ٝ ـطا١          

٫صذلاتٝذ١ٝ بعني ا٫يفتبار نٝف١ٝ رفع دٛع٠ اـزٜر اؾاَع٢ مبا ٜضُح ي٘ بانٕ ٜهإٛ قااعرًا    اي ٚي١  َٚٔ ثِ أخذت ا

يف٢ً ا٫نزاط ف٢ صٛم ايعٌُ مبا وكل أٖ اف ايت١ُٝٓ املضت ا١َ ايطُٛس١  نُا أْٗا أخذت فا٢ اؿضابإ ايع٬قاات    

  ٚا٫قتؾااع ٚا٫صاتجُار عٝاح تتفايفاٌ     املتغابه١ بني ايتعًِٝ ايعاىل ٚايتعًاِٝ قباٌ اؾااَع٢ ٚايبشاح ايعًُا٢ ٚايغابا      

كزداات ايتعًاِٝ ايعاااىل بغاهٌ ؽاش٢ عاخااٌ ب٦ٝا١ اجملتُاع املؾاازٟ ستا٢ ٜتضا٢ٓ بااإذٕ اهلل ؼكٝال أٖا اف ايتُٓٝاا١           

 املٓغٛع٠  ٚمبا هعًٗا ٭ تنت٢ مبعشٍ يفٔ خط١ اي ٚي١ 

ٜااع٠ فايفًٝا١ ا٭عا٤   ايطزٜل طٌٜٛ ست٢ مكل ر٩ٜتٓاا اياع ْطُاح ليٝٗاا ساا ٜضاتًشّ َٓاا مجٝعاا س         ٫عو إٔ

امل٪صضٞ ٚا٭ناعميٞ ة ظٌ ق ٚع١ٜ املٛارع املتاسا١ َأ خا٬ٍ باذٍ املشٜا  َأ ايتقاشٝات ٚاؾٗا  ٚايعطاا٤ ٚايؾادل           

  5101ٚاملجابز٠ ست٢ ْتُهٔ َٔ ؼكٝل ر١ٜ٩ َؾز 

ٛ  ليفا اع ٖاذٙ ا٫صاذلاتٝذ١ٝ   أعهز نٌ َٔ صاِٖ ة  يإليتفااف ساٍٛ َغازٚيفات ا٫صاذلاتٝذ١ٝ     اؾُٝاع   ٚأعيفا

ايذ٣ ًٜٝل بإصِ َؾازْا ايعشٜاش٠    ست٢ ٜؾٌ ايتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز لىل َؾاف ايتعًِٝ املتُٝش  ملغارن١ اؾاع٠ فٝٗاٚا
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  نُا ٫ ٜفٛتال إ اأتك ّ بايغهز ٚايتك ٜز جملُٛيفا١ ايبٓاو ايا ٚيٞ يفًا٢ َازادعتِٗ ٚاصاٗاَاتِٗ       يف٢ً املضتٟٛ ايعاملٞ

 .َاٜهٌ تزٚناْٛ –ٓا أرْٛي  ْٝ –فزاْضٝضهٛ َارَٛيٝذٛ  ايك١ُٝ باـط١ ِٖٚ : 

 ٚاهلل املٛفل       

 السيد أمحد عبد اخلالقد. أ.                                                                                                                            

     

 وزير التعليم العالي                                                                                                                                    
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 االضرتاتٝذ١ٝ د١ََُك

ة لطار صع٢ ايكٝاع٠ املؾز١ٜ إلس اخ ْك١ً دذر١ٜ  ْٛيف١ٝ ٚلؽ٬سات ة ناف١ قطايفات ا٫قتؾاع  

ع ٚطال ق٣ٛ  ٚف٢ لطار صع٢ اؿه١َٛ يتشكٝل ٖذٙ ايز١ٜ٩ تنت٢ أ١ُٖٝ املؾزٟ بٗ ف تزصٝخ عيفا٥ِ اقتؾا

تطٜٛز َٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ يتت٤٬ّ كزدات٘ َع ا٫ستٝادات ايت١ُٜٛٓ  ٚ٭ٕ َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ مل 

تع  متًو رفا١ٖٝ ا٫ْتعار تنت٢ أ١ُٖٝ ايب ٤ ايفٛرٟ ة تطٜٛز املٓع١َٛ يتضاِٖ ب ٚر قٛرٟ ٚفعاٍ ة 

ذيو إٔ َ٪صضات ايتعًِٝ  مبغ١٦ٝ اهلل تعاىل  5101اقتؾاع يفاملٞ يفاّ  01ٍٛ َؾز ٭ٕ تهٕٛ َٔ أفقٌ ٚؽ

ايعايٞ تقطًع مب١ُٗ أصاص١ٝ ٢ٖٚ تهٜٛٔ ٚت١ُٝٓ راظ املاٍ ايفهزٟ ايذ٣ ٖٛ يفؾب اقتؾاع املعزف١ ايذ٣ 

 لىل اقتؾاع املعزف١  ٜتٝح يً ٍٚ إٔ تٓتكٌ لىل تؾٓٝفات أنجز تك ًَا ة ظٌ ايتشٍٛ َٔ اقتؾاع املٛارع

ٚلذا نإ املزعٚع ا٫قتؾاعٟ ي٬صتجُار ة ايتعًِٝ ايعايٞ يف٢ً املضت٣ٛ ايه٢ً ٖٛ تقٝٝل ايفذ٠ٛ َا 

ٚف٢ لطار صع٢ َؾز لىل ايًشام بزنب اي ٍٚ املتك ١َ فإٕ   ات ايٓا١َٝ ٚاملتك ١َ يفدل ايشَٔبني ا٫قتؾاع

َٔ َضتًٗو يًُعزف١ لىل  ٚذيو سُٝٓا تتشٍٛ اؾاَعاتايتعًِٝ ايعايٞ ٜع  راف ا َُٗا يتشكٝل ٖذا اشل ف 

  ٚاٜقًا سُٝٓا تهٕٛ ٖٓاى ١َ٤٬َ بني ايتدؾؾات ٚصٛم ايعٌُ ٖٚذا ٖٛ ايتٛد٘ ايذ٣ تزتهش يفًٝ٘ َٓتر شلا

  5101-5102اصذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز

  َٔ ايتطٛرات ٚرةِ ٚدٛع اصذلاتٝذٝات صابك١ يًتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز أعت لىل لس اخ ايع ٜ 

ا٫هاب١ٝ ة َٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز ل٫ أْ٘ َا ساٍ ٖٓاى ساد١ يبذٍ فٗٛعات سجٝج١ إلس اخ ْك١ً 

تطًب َزادع١ يًز١ٜ٩ ْٛيف١ٝ ب٘  ٖٚٓا ٜؾبح ايتطٜٛز املضتُز ة َٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ فزٚر٠ ست١ُٝ   ت

١َ٤٬َ كزدات املٓع١َٛ َع َتطًبات اؿافز ٖ اف ٚا٫صذلاتٝذٝات ٚايضٝاصات يقُإ ٚايزصاي١ ٚا٭

ٚاملضتكبٌ ٚبايتايٞ فإٕ اػاٙ ايتطٜٛز هب إٔ ٜٓطًل مٛ تزصٝخ فُٛيف١ املباع٨ ايز٥ٝض١ٝ ايع ؼهِ 

ايعٌُ ة َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ ٢ٖٚ ايكٝاع٠ ٚايعٌُ بزٚح ايفزٜل  ايغفاف١ٝ ٚاملضا٤ي١  ا٫سذلاّ املتباعٍ 

 ؽاي١ ٚا٫بتهار ْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ يًٛطٔ   ا٭ٝش ٚا٫ٚاؾٛع٠ ٚايتُ

ٜٚ ٍ ايٛفع ايزأٖ ملٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ يف٢ً إٔ ٖٓاى يف ع َٔ ايتش ٜات اي اخ١ًٝ ايع تٛاد٘ املٓع١َٛ 

َٓٗا فعص تهاف٪ ايفزـ مبا ٜتقُٔ يف اي١ تٛسٜع فزـ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚتٓٛيف٘  ٚلتاس١ ايفزـ ايتع١ًُٝٝ 

يٞ ٚمبا ٜتفل َع املع ٫ت اي ٚي١ٝ  ٚنذيو ؼكٝل اؾٛع٠ ة َٓع١َٛ ايتعًِٝ  نُا يًزاةبني ة ايتعًِٝ ايعا

ٜٛاد٘ ايتعًِٝ ايعايٞ تشاٜ  ايفذ٠ٛ بني ايعزض ٚايطًب َٔ خزهٞ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚارتفاي سذِ ايبطاي١ بني 

 اؾاَعٝني 

نإ ٫ب  َٔ قزٚر٠ َٛاد١ٗ ٖذٙ ايتش ٜات ٚايع تع  قق١ٝ أَٔ قَٛٞ يٚلعرانا َٔ اي ٚي١  

ٚفع ايز١ٜ٩  ٚايزصاي١  ٚا٭ٖ اف  ٚا٫صذلاتٝذٝات ٚايضٝاصات ايع تقُٔ ١ُ٥٬َ َٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ 

ملتطًبات اؿافز ٚاملضتكبٌ  ٚذيو َٔ خ٬ٍ اصذلاتٝذ١ٝ يًتطٜٛز َٔ َٓعٛر عاٌَ ٚتفؾًٝٞ  ٚتعٌُ يف٢ً 

٢ً َضت٣ٛ ا٭قايِٝ ايتدطٝط١ٝ خ ١َ ايت١ُٝٓ املضت ا١َ ة َؾز يف٢ً املضت٣ٛ ايكَٛٞ ٚنذيو يف
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ٚاحملافعات  ٚايٛؽٍٛ لىل اؾٛع٠ ٚايهفا٠٤ املطًٛب١ َٔ َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ بٗا  ٚايتفايفٌ اإلهابٞ  بني 

 َ٪صضات اجملتُع ة اإلقًِٝ / احملافع١ َٚٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ 

ا٫صذلاتٝذ١ٝ ٚايفزيف١ٝ ظاْب َٔ املضارات ٚا٭ٖ اف  ًاٖذا ٚتتقُٔ اصذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ يف ع 

تبًٛر َٔ خ٬شلا تطٜٛز ايتعًِٝ ايعايٞ يف٢ً أرض ٜٚايع   ٜتِ ليف اعٖاايع ٜ  َٔ املغزٚيفات ايتٓفٝذ١ٜ ايع 

ايٛاقع ٜتؾ رٖا ؼ٬ًٝ يًٛفع ايزأٖ ٚأِٖ ايتش ٜات ايع تٛاد٘ املٓع١َٛ ثِ ٜتبعٗا يفزض يز١ٜ٩ 

 ا٫صذلاتٝذ١ٝ ٚرصايتٗا 

َضار ا٫تاس١ ايذ٣ ٜتٓاٍٚ نٝف١ٝ لتاس١ فزـ  ٜنت٢ ف٢ املك ١َ يًتدطٝ  ار َض 05ٚبٓٝ  يف٢ً  

مناط اؾ ٜ ٠ يًتعًِٝ ايعايٞ ثِ ٜتبع٘ َضار ايكبٍٛ ٚنٝف١ٝ ًزاةبني ٚامل٪ًٖني ٚايتٛصع ة ا٭تع١ًُٝٝ ي

اصتش اخ ْعِ يًكبٍٛ تتٓاصب َع  كتًص ق رات ايط٬   نُا رنشت ا٫صذلاتٝذ١ٝ يف٢ً تطٜٛز أرنإ 

ايط٬    ١٦ٖٝ ع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايت٢ تتُجٌ ف٢ َضارات املٛارع ايبغز١ٜ ة َٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ: )اي

  اإلعارٜٕٛ ٚايكٝاعات اإلعار١ٜ(  لذ ٜتٓاٍٚ َضار ايط٬  نٝف١ٝ تطٜٛز ايب١٦ٝ ايط٬ب١ٝ ايت رٜط ٚايكٝاعات

 اجملتُع احملٝ  ندلملإ ايطايب ةٚا٭ْغط١ املدتًف١ املزتبط١ بٗا  نُا ٜٓاقػ نٝف١ٝ ت يفِٝ انزاط 

ة سني ٜٓاقػ َضار ١٦ٖٝ ايت رٜط ٚايكٝاعات نٝف١ٝ تطٜٛز ٚبٓا٤ ق راتِٗ ايبشج١ٝ ٚصبٌ اختٝار   ايط٬ 

املعٝ ٜٔ  ٖذا ٚ ٜتٓاٍٚ َضار اإلعارٜني ٚايكٝاعات اإلعار١ٜ نٝف١ٝ رفع ٚبٓا٤ ق رات ايعاًَني باؾٗاس اإلعارٟ 

 ؼضني نفا٠٤ ايعٌُ اإلعارٟ ٚتطٜٛز َٓع١َٛ ا٭عا٤ مب٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚ

مبضار ايبشح ايعًُٞ ٚا٫بتهار ايذ٣ ٜتٓاٍٚ نٝف١ٝ تطٜٛز َٓع١َٛ  ا٫صذلاتٝذ١ٝنُا ايفتٓ   

  ا٫ب اي ٚا٫بتهار مٛايغبا  عفع ايبشح ايعًُٞ ٚؼفٝش أيفقا٤ ٦ٖٝات ايت رٜط يف٢ً ايٓغز ايعًُٞ ٚ

اتٝذ١ٝ اٖتُاَا بايغًا مبضار ايتعًِٝ ايتكال ايتطبٝكٞ ايذ٣ ٜز٢َ بتشكٝل اٖتُ  ا٫صذل لىل ذيو فك  باإلفاف١

بزاف٘ ٚؼضني دٛع٠ ايتعًِٝ ايفال ٚيف٬قات٘ باستٝادات صٛم ايعٌُ ٚفتح َضارات د ٜ ٠  نذيو 

َضارًا خاؽًا يًُضتغفٝات اؾاَع١ٝ ٚخ ١َ اجملتُع ٚايذ٣ ٜٓاقػ نٝف١ٝ رفع ا٫صذلاتٝذ١ٝ أفزعت 

تطٜٛز اؿٛن١ُ ٚاإلعار٠ اـ ١َ ايطب١ٝ بٗا ثِ ٜتبع٘ َضار ي ؼضنيتٗا ٚايعٌُ يف٢ً نفا٤تٗا ٚدٛع

َضارًا يًذٛع٠ ٚ ا٫يفتُاع ف٢ لطار ؼكٝل اؾٛع٠ ايغا١ًَ يًُ٪صضات ا٫صذلاتٝذ١ٝ ٖذا ٚق  تٓاٚي    امل٪صض١ٝ

ي ٚيٞ ٚسٜاع٠ أيف اع ب يفِ ايتعإٚ اا٫صذلاتٝذ١ٝ لىل ذيو فك  ايفتٓ   باإلفاف١اؿه١َٝٛ مبعاٜرل يفامل١ٝ 

ٖٚٛ  ََِٗضاراتٗا مبضار ا٫صذلاتٝذ١ٝ نُا اختتُ    ٔ لىل َؾز َٔ خ٬ٍ َضار ايت ٌٜٚايط٬  ايٛاف ٜ

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚايتعًِٝ ٚايذ٣ ٜك ّ آيٝات ايتطٜٛز املضتُز ف٢ فا٫ت ايتهٓٛيٛدٝا ٚصبٌ تطبٝكٗا 

َٛات ة فاٍ لعار٠ ايتعًِٝ ٚيفًُٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ بامل٪صضات ايتع١ًُٝٝ ٚؼضني ْعِ ا٫تؾا٫ت ٚاملعً

 ٚايبشح ايعًُٞ 

ايتطٜٛز بٌ ناْ  تًو اؾٗٛع ٫ٚ تنت٢ ٖذٙ ا٫صذلاتٝذ١ٝ اؿاي١ٝ مبعشٍ يفٔ صابكٝٗا َٔ دٗٛع  

ة بٓا٥ٗا ٚتتضِ ا٫صذلاتٝذ١ٝ املٛفٛيف١ باملز١ْٚ ٚاملشز بني ػار  ٚخدلات املافٞ ٚر١ٜ٩ ايٛفع ا٭صاظ  سذز

زأٖ ٚس اث١ ٚتطًعات املضتكبٌ َع لَها١ْٝ تطبٝل ذيو يف٢ً أرض ايٛاقع َٔ خ٬ٍ ٚفع آيٝات ق ع٠ اي
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يًتٓفٝذ لمياْا بقزٚر٠ ايتطٜٛز ٚاصتغزاف َضتكبٌ د ٜ  وٌُ ة طٝات٘ أَاٍ املؾزٜني ٚتطًعاتِٗ لىل 

َٞ  ٜٚذلدِ رقًُٝا أفقٌ ْضع٢ مجٝعًا إٔ تهٕٛ َفزعات٘ دٗاس لْتادٞ ق٣ٛ   ٖٚزّ أخ٬قٞ َتٓا َضتكبٌ

  ايكا٥ِ يف٢ً اقتؾاع ايهفا٠٤ ٚاملعزف١  ا٫مجايٞ بشٜاع٠ ايٓاتر ايكَٛٞ 

 

 

 

 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 9  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 ملاذا  ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ؟

  تشاٜ  ايطًب يف٢ً ايتعًِٝ ايعايٞ ٚانفاض سذِ ايتٌُٜٛ اؿهَٛٞ نتش ٜات عاخ١ًٝ 

  ٚاجملتُع خاؽ١ ة ظٌ ايتطٛرات ايضزٜع١ اؿاد١ يًتطٜٛز ايٓٛيفٞ مبا ٜتفل َٚتطًبات ا٫قتؾاع

 املٛدٛع٠ يف٢ً أرض ايٛاقع 

  سٜاع٠ س ٠ املٓافض١ ا٫ق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ َٔ َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ يف٢ً ايطًب١ املؾزٜني ٚاؿاد١ لىل

 دذ  ط٬  ٚاف ٜٔ 

  ٞؼكٝل ْٛيفًا َا َٔ ايتٛاسٕ اإلقًُٝٞ ٚايٓٛيف 

  ًِٝظٗٛر أْٛاي ٚأمناط د ٜ ٠ َٔ ايتع 

 ذُٝع ٖٚٛ َا ٜع٢ٓ ايٛفٛح ٚايغفاف١ٝ يً ٜ  ا٫ػاٙ ايز٥ٝضٞ يًتعًِٝ ايعايٞ ف٢ َؾز  ؼ 

  ايتعزف يف٢ً ْكاط ايقعص ٚقاٚي١ ا٫ؽ٬ح َٓٗا ْٚكاط ايك٠ٛ ملقايففتٗا ٚتعشٜشٖا 

   ِٜضايف  ليف٬ٕ ا٫صذلاتٝذ١ٝ  اؾُٝع خاؽ١ اجملتُع يف٢ً ايتعزف يف٢ً اشل ف ٚايتٛدٗات   َٚٔ ث

  ذات ا٫ػاٙ ٚايتٛد٘ ايعاّ ٜعٌُ اؾُٝع ة

 

 َٓطًكات ٚزنا٥ص اخلط١ االضرتاتٝذ١ٝ

 

 :َٓٗا يف٢ً صبٌٝ املجاٍ ايفتُ ت ٖذٙ ا٫صذلاتٝذ١ٝ  يف٢ً فُٛيف١ َٔ اؾٗٛع ايٛط١ٝٓ ايضابك١ املدًؾ١

  ٜٛ5111اـط١ ا٫صذلاتٝذ١ٝ يتطٜٛز ايتعًِٝ ايعايٞ  امل٪متز ا٭ٍٚ يتطٜٛز ايتعًِٝ ايعايٞ  َا  

 ً5115/5112يتٓفٝذ اـط١ ا٫صذلاتٝذ١ٝ يتطٜٛز ايتعًِٝ ايعاىل ٚايجا١ْٝ ا٭ٚىل تنياملزس  

  ٞايتكزٜز ايٓٗا٥ٞ يتٓفٝذ املزس١ً ا٭ٚىل يتطٜٛز ايتعًِٝ ايعاي 

  5155/ 5112املدط  ايعاّ يًتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز  

   ٞ5112عراص١ يفٔ سٛن١ُ َٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ  ايْٝٛٝضهٛ ٚايبٓو اي ٚي  

 5112ٜز عراص١ املزعٚع ٚا٭ثز  أ ع  يفاي١ٝ املٗ ٣  تكز  

   ٞ5112ْعِ املعًَٛات اؾغزاف١ٝ  ة ايتعًِٝ ايعايٞ  ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذ  

   ٞ5101ايتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز )ايتكزٜز ايٛطال(  ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذ  

   5101َزادعات يضٝاصات ايتعًِٝ ايٛط١ٝٓ يًتعًِٝ ايعايٞ ف٢ َؾز  

   ايعزٚض ٚاؾٗٛع ايع قاّ بٗا نٌ َٔ: أ ع   د٬ٍ يفب  اؿُٝ   أ ع  يفب  اؿُٝ  ععرل٠  أ ع

 يفباظ َٓؾٛر  أ ع  أمح  ؽكز يفاعٛر 
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 االضرتاتٝذ١َٝٓٗذ١ٝ إعداد 
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االضرتاتٝذ١َٝٓٗذ١ٝ إعداد   

اتٝذٞ امل٪صط يف٢ً اصتد اّ اإلطار تعتُ  َٓٗذ١ٝ ليف اع اـط١ يف٢ً أصًٛ  ايتدطٝ  ا٫صذل

   Logical Framework Method LFMاملٓطكٞ 

ٜٚع  اإلطار املٓطكٞ أس  ا٭صايٝب ايع١ًُٝ ايع عرز ايعٌُ يفًٝٗا يفذل٠ س١َٝٓ ط١ًٜٛ مبعزف١ ايع ٜ  َٔ 

رلٙ اإلرعاع امل٪صضات اي ٚي١ٝ املام١ يًكزٚض إلعار٠ املغزٚيفات املدتًف١ يًُضايف ٠ ة يف١ًُٝ ايتدطٝ  بتٛف

 بغنٕ ؼٌٜٛ ايفهز٠ لىل خط١ ٚاقع١ٝ َ رٚص١ بعٓا١ٜ  

ٜٚزنش اإلطار املٓطكٞ يف٢ً ايتشًٌٝ املٓعِ يًٛفع ايزأٖ ٚخاؽ١ً املغارنات ايكا١ُ٥ ٚرصِ 

 :ايب ا٥ٌ املدتًف١ يًتعاٌَ َع تًو املغه٬ت  ٚفُٝا ًٜٞ يفزض املٓٗذ١ٝ

 

 

 

  ٚمجاااع  ا٫صاااذلاتٝذ١ٝايعُاااٌ اـاؽااا١ بإيفااا اع  ٖٚاااٛ ىاااتؿ بتغاااهٌٝ فااازم    اإلعدددداد ٚايتذٗٝدددص

 ايبٝاْات ٚاملعًَٛات َٚضح ا٭عبٝات املتاس١ ٚؼ ٜ  أؽشا  املؾاحل 

   َااع ػااار  اياا ٍٚ ايااع تتغاااب٘ ة ظزٚفٗااا    تػدددٝط ايٛعددع ايددسأٖ ٚإدددسا٤ املكازْددات املسدعٝدد١

 ٕ غاؽااا١   َاااع ظااازٚف اجملتُاااع املؾااازٟ َٚعطٝاتااا٘ ٚؼ ٜااا  أٖاااِ ايااا رٚظ املضاااتفاع٠ ة ٖاااذا ايغااان

فُٝاااا ٜتعًااال بكقاااااٜا ايكباااٍٛ ٚاإلتاسااا١ ٚايعٓؾااااز ايبغااازٟ )َتقااآًُا ة ذيااااو ايطااا٬  ٦ٖٝٚاااا١        

ايتااا رٜط ٚايعااااًَني اإلعارٜاااني( ٚايااادلاَر ا٭ناعميٝااا١ ٚاملٓااااٖر ٚايبشاااٛخ ٚا٫بتهاااارات ٚاؿٛنُااا١   

 ٚايتٌُٜٛ ٚايت ٌٜٚ ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تؾا٫ت 

  بٓاااا٤ًا يفًااا٢ تغااادٝؿ ايٛفاااع ايااازٖٔ ٚايتٛقعاااات      ألٖدددداف االضدددرتاتٝذ١ٝ صدددٝاا١ ايكغددداٜا ٚا

املضااتكب١ًٝ ٚة فاا٤ٛ ايفذاا٠ٛ َااا بااني  َااا ٖااٛ َٛدااٛع يفًاا٢ أرض ايٛاقااع َٚااا ٖااٛ َاانٍَٛ ايٛؽااٍٛ             

 ليٝ٘ ميهٔ ؽٝاة١ ايكقاٜا ٚا٭ٖ اف ا٫صذلاتٝذ١ٝ 

 ١ٝ مبا ٜضايف  يف٢ً ؼكٝل ا٭ٖ اف اإلصذلاتٝذ حتدٜد أِٖ املبادزات ٚاملػسٚعات 

 ايااع تضااُح بتٓفٝااذ املباااعرات ٚاياادلاَر ٚتٛفااٝح اٯيٝااات اي٬سَاا١ يًتٓفٝااذ     اخلطدد١ ايتٓفٝرٜدد١ ٚعددع

َٚ٪عاااازات ا٭عا٤ ٚنٝفٝاااا١ ايتشكاااال َٓٗااااا ٚايٛفااااع املضااااتٗ ف ايٛؽااااٍٛ ليٝاااا٘ ة ؽااااٛر٠ نُٝاااا١  

 ٚأصًٛ  ق ع يًُتابع١ 

 تػدٝط ايٛعع ايسأٖ ٚإدسا٤            

 املكازْات املسدع١ٝ

 

تػدٝط ايٛعع 

ايسأٖ ٚإدسا٤ 

 املسدع١ٝاملكازْات 

 

 

صٝاا١ ايكغاٜا 

 ٚاألٖداف االضرتاتٝذ١ٝ

 

 

حتدٜد أِٖ املبادزات  

 ٚاملػسٚعات

 

 

ٚعع اخلط١ 

 ايتٓفٝر١ٜ

 

 

 اإلعداد ٚايتذٗٝص



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 12  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 األدٚات ايس٥ٝط١ٝ املطتدد١َ ف٢ ٚعع االضرتاتٝذ١ٝ:

 يعضف ايرٖينٚزش ايعٌُ + دًطات ا

 ٚزش ايعٌُ ايت٢ مت تٓفٝرٖا:

 ٚزغ١ ايعٌُ األٚىل 

  ن١ًٝ طب يفني سلط  -َهإ ا٫ْعكاع: َزنش ايت رٜب ٚتطٜٛز ا٭عا٤ 

  5102-05-5 ا٫ْعكاع:تارٜخ 

  ًٞر٩صا٤ ؾإ ايكطاي باجملًط ا٭يف٢ً يًذاَعاات   -ٚسار٠ ذات ايع٬ق١ بايتعًِٝ ايعاىل  00اؿقٛر: سج

ر٩صاا٤ ايكطايفاات    -بعاض أصااتذ٠ اؾاَعاات ٚخادلا٤ ايتطاٜٛز       -ِ ايعااىل ايضاابكني   بعض ٚسرا٤ ايتعًٝ

 ا٭ربع١ بايٛسار٠

  5101-5102اشل ف: يفزض َٚٓاقغ١ اإلطار ايعاّ يًدط١ ا٫صذلاتٝذ١ٝ 

 اجلدٜد ٞجل١ٓ قإْٛ ايتعًِٝ ايعاي ادتُاع

   َهإ ا٫ْعكاع: اجملًط ا٭يف٢ً يًذاَعات 

  :5102-0-52تارٜخ ا٫ْعكاع 

 ٜاصااز داااعاهلل املغاازف يفًاا٢ ٚساا ٠ ايتدطااٝ      أ ع - اؾ ٜاا  ايعااايٞؿقااٛر: ؾٓاا١ قااإْٛ ايتعًااِٝ  ا

 ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات

  ٜ اشل ف: يفزض اإلطار ٚاؿؾٍٛ يف٢ً بعض أرا٤ أيفقا٤ ؾ١ٓ ايكإْٛ اؾ 

 ٚزغ١ ايعٌُ ايجا١ْٝ

 :ن١ًٝ طب يفني سلط  -َزنش ايت رٜب ٚتطٜٛز ا٭عا٤  َهإ ا٫ْعكاع 

 ؽباسًا 5102-5-55ارٜخ ا٫ْعكاع: ت 

    ٔداَعاات:   2اؿقٛر: ناف١ ا٭طزاف املع١ٝٓ َٔ ١٦ٖٝ ت رٜط ١٦ٖٝٚ َعا١ْٚ ٚاعارٜني ٚطا٬  َا

 ايكاٖز٠ ٚيفني سلط ٚسًٛإ ٚبٓٗا ٚاملٓٛف١ٝ َٚ ١ٜٓ ايضاعات ٚايضٜٛط ٚقٓا٠ ايضٜٛط 

  5101-5102اشل ف: يفزض َٚٓاقغ١ اإلطار ايعاّ يًدط١ ا٫صذلاتٝذ١ٝ 

 غ١ ايعٌُ ايجايج١ٚز

 َهإ ا٫ْعكاع: داَع١ املٓؾٛر٠ 

  :5102-0-2تارٜخ ا٫ْعكاع 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 13  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

    ٔداَعاات:   2اؿقٛر: ناف١ ا٭طزاف املع١ٝٓ َٔ ١٦ٖٝ ت رٜط ١٦ٖٝٚ َعا١ْٚ ٚاعارٜني ٚطا٬  َا

 املٓؾٛر٠ ٚعَٝاط ٚطٓطا ٚاإلصهٓ ر١ٜ ٚنفز ايغٝخ ٚايشقاسٜل ٚعَٓٗٛر ٚبٛرصعٝ  

 5101-5102يعاّ يًدط١ ا٫صذلاتٝذ١ٝ اشل ف: يفزض َٚٓاقغ١ اإلطار ا 

 ٚزغ١ ايعٌُ ايسابع١

   ٛٓايٛاعَٟهإ ا٫ْعكاع: داَع١ د 

  :5102-0-02تارٜخ ا٫ْعكاع 

    ٔداَعاات:   2اؿقٛر: ناف١ ا٭طزاف املع١ٝٓ َٔ ١٦ٖٝ ت رٜط ١٦ٖٝٚ َعا١ْٚ ٚاعارٜني ٚطا٬  َا

 ايفّٝٛ ٚب٢ٓ صٜٛص ٚاملٓٝا ٚأصٝٛط ٚصٖٛاز ٚدٓٛ  ايٛاعٟ ٚأصٛإ 

  5101-5102اشل ف: يفزض َٚٓاقغ١ اإلطار ايعاّ يًدط١ ا٫صذلاتٝذ١ٝ 

 ٚزغ١ ايعٌُ اخلاَط١

  ١ٜٓ ْؾز( -َهإ ا٫ْعكاع: َكز ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعايٞ )سٞ ايضفارات َ 

 :5102 -2 -02 تارٜخ ا٫ْعكاع     

   اؿقٛر: ر٩صا٤ ٚس ات ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ باؾاَعات  اىل  داْب سجًٞ  اؾاَعات 

 5101-5102شل ف: رب  اـط  ا٫صذلاتٝذ١ٝ باؾاَعات باـط١ ا٫صذلاتٝذ١ٝ يًتعًِٝ ايعايٞ ا 

 ٚزغ١ ايعٌُ ايطادض١

 ( ٞ010َهإ ا٫ْعكاع: َكز ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعاي )عاري ايكؾز ايعٝال 

 :5102 -2 -2 تارٜخ ا٫ْعكاع   

  سجًٞ  اؾاَعات  اؿقٛر: ر٩صا٤ ٚس ات ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ باؾاَعات  اىل  داْب 

  5101-5102اشل ف: َٓاقغ١ اـط  ايتٓفٝذ١ٜ ـط١ ايتعًِٝ ايعايٞ مبؾز 

 ٚزغ١ ايعٌُ ايطابع١

 ( ٞ010َهإ ا٫ْعكاع: َكز ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعاي )عاري ايكؾز ايعٝال 

  :5102/ 2/  02  00تارٜخ ا٫ْعكاع 

 ْب سجًٞ  اؾاَعات  اؿقٛر: ر٩صا٤ ٚس ات ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ باؾاَعات  اىل  دا 

  5101-5102اشل ف: َٓاقغ١ اـط  ايتٓفٝذ١ٜ ـط١ ايتعًِٝ ايعايٞ مبؾز 

 ٚزغ١ ايعٌُ ايجا١َٓ

 َهإ ا٫ْعكاع: داَع١ ايضٜٛط 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 14  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

  :5102 -2 -02تارٜخ ا٫ْعكاع   

    اؿقٛر: أ ع  ٜاصز داعاهلل املغزف يف٢ً ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات   ر٥ٝط ْٚاٛا

 ؾاَع١  ٚايعُ ا٤ ٚايٛن٤٬ ٚا٭صاتذ٠ ظاَع١ ايضٜٛطر٥ٝط ا

  5101-5102اشل ف: َٓاقغ١ اـط  ايتٓفٝذ١ٜ ٫صذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز 

 ايتاضع١ٚزغ١ ايعٌُ 

 ( ٞ010َهإ ا٫ْعكاع: َكز ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعاي )عاري ايكؾز ايعٝال 

  :01/2/5102تارٜخ ا٫ْعكاع 

  :اجملًاط ايز٥اصاٞ    -ِٝ ايعااىل  أ ع  ٚسٜز ايتعًاؿقٛر ٞ قٝااعات   –يًتعًاِٝ ٚايبشاح ايعًُاٞ     ايتدؾؾا

 ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعاىل 

  5101-5102اصذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز اشل ف: َٓاقغ١ 

 ايعاغس٠ٚزغ١ ايعٌُ 

 ( ٞ010َهإ ا٫ْعكاع: َكز ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعاي )عاري ايكؾز ايعٝال 

  :00/2/5102تارٜخ ا٫ْعكاع 

 قٛر: ر٩صا٤ ٚس ات ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ باؾاَعات  اىل  داْب سجًٞ  اؾاَعات  اؿ 

 5101-5102ايتعًِٝ ايعايٞ مبؾز ضٛع٠ ايٓٗا١ٝ٥ ٫صذلاتٝذ١ٝ اشل ف: َٓاقغ١ امل 

 َٚهتب ايْٝٛطهٛ بايكاٖس٠ ايدٚيٞايبٓو  ٞادتُاع َع ممجً

  :5102-2-52تارٜخ ا٫ْعكاع 

 غزف يف٢ً ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفاِ ايضٝاصاات   ساجًني َأ     اؿقٛر: أ ع  ٜاصز داعاهلل امل

 َٚهتب ايْٝٛضهٛ بايكاٖز٠  بعض ايعاًَني بٛس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ بايٛسار٠ اي ٚيٞايبٓو 

  5101-5102اشل ف: َٓاقغ١ اـط  ايتٓفٝذ١ٜ ٫صذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز 

 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 15  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 ٚزش ايعٌُ َع ٚشاز٠ ايتدطٝط

 عٌُ االٚىلٚزغ١ اي

  َٝهإ ا٫ْعكاع: ٚسار٠ ايتدط 

 :5102- 2-02تارٜخ ا٫ْعكاع   

  سجًني يفأ   –اؿقٛر: أ ع  ٜاصز داعاهلل املغزف يف٢ً ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات

 ايٛسارات ا٭خز٣ ذات ايؾ١ً –ٚسار٠ ايتدطٝ  

 ُٝٓ١5101 املضت ا١َ  ست٢ اشل ف:  عَر اصذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ة خط١  اي ٚي١ يًت 

 ٚزغ١ ايعٌُ ايجا١ْٝ

  َٝهإ ا٫ْعكاع: ٚسار٠ ايتدط 

  :5102 -2-52تارٜخ ا٫ْعكاع 

        ع  فا ٠   –اؿقٛر: أ ع  ٜاصز داعاهلل املغزف يفًا٢ ٚسا ٠ ايتدطاٝ  ا٫صاذلاتٝذٞ ٚعيفاِ ايضٝاصاات

ات ا٭خاز٣ ذات  اياٛسار  –سجًني يفٔ ٚسار٠ ايتدطٝ   -ايزفايفٞ َ ٜز ععب١ رب  اؾاَع١ بايؾٓايف١ 

 ايؾ١ً

  5101اشل ف:  عَر اصذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ة  خط١  اي ٚي١ يًت١ُٝٓ املضت ا١َ  ست٢ 

 ٚزغ١ ايعٌُ ايجايج١

 َهإ ا٫ْعكاع: ٚس ٠ لعار٠ َغزٚيفات تطٜٛز ايتعًِٝ ايعاىل 

  :5102 - 2 - 02تارٜخ ا٫ْعكاع 

 سجًني يفٔ ٚسار٠ ايتدطٝ   –ضٝاصات اؿقٛر: ايعاًَني بٛس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ اي 

  5101اشل ف:  عَر اصذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ف٢ خط١  اي ٚي١ يًت١ُٝٓ املضت ا١َ  ست٢ 

 ٚزغ١ ايعٌُ ايسابع١

 َهإ ا٫ْعكاع: ٚس ٠ لعار٠ َغزٚيفات تطٜٛز ايتعًِٝ ايعاىل 

  :5102 - 2 -00تارٜخ ا٫ْعكاع 

 سجًني يفٔ ٚسار٠ ايتدطٝ   –تٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات اؿقٛر: ايعاًَني بٛس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلا 

  5101اشل ف:  عَر اصذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ف٢ خط١  اي ٚي١ يًت١ُٝٓ املضت ا١َ  ست٢ 

 ٚزغ١ ايعٌُ اخلاَط١



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 16  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

  َٝهإ ا٫ْعكاع: ٚسار٠ ايتدط 

  :5102-2-5تارٜخ ا٫ْعكاع 

 ٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصاتاؿقٛر: ا٫صتاذ/ قُ  صعٝ  َؾطف٢ سج٬ يفٔ ٚس ٠ ايتدطٝ  ا– 

 سجًني يفٔ ٚسار٠ ايتدطٝ  

  5101اشل ف:  عَر اصذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ة خط١  اي ٚي١ يًت١ُٝٓ املضت ا١َ  ست٢ 

 

 دًطات ايعضف اير٢ٖٓ ايت٢ تٓظُٝٗا:

 دًط١ ايعضف اير٢ٖٓ األٚىل

 َهإ ا٫ْعكاع: ٚس ٠ لعار٠ َغزٚيفات تطٜٛز ايتعًِٝ ايعاىل 

 ْ5102-00-02عكاع: تارٜخ ا٫ 

 اؿقٛر: ايعاًَني بٛس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات 

 اشل ف: َٓاقغ١ اإلطار ايعاّ يًدط١ ا٫صذلاتٝذ١ٝ : أفهار ٚر٣٩ 

 دًط١ ايعضف اير٢ٖٓ ايجا١ْٝ

   ٝيفب  اـايل ٚسٜز ايتعًِٝ ايعاىل َهإ ا٫ْعكاع: َهتب أ ع  ايض 

  :5102-00-01تارٜخ ا٫ْعكاع 

 :أ ع ٜاصز داعاهلل املغزف يف٢ً ٚسا ٠ ايتدطاٝ     –أ ع  ايضٝ  يفب  اـايل ٚسٜز ايتعًِٝ ايعاىل  اؿقٛر

 –بعاض ايعااًَني بٛسا ٠ ايتدطاٝ  ا٫صاذلاتٝذٞ ٚعيفاِ ايضٝاصاات         -ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفاِ ايضٝاصاات   

 بعض ايعاًَني بٛسار٠ ايتعًِٝ ايعايٞ 

  5101-5102 اشل ف: يفزض َٚٓاقغ١ اإلطار ايعاّ يًدط١ ا٫صذلاتٝذ١ٝ 

 دًط١ ايعضف اير٢ٖٓ ايجايج١

 َهإ ا٫ْعكاع: ٚس ٠ لعار٠ َغزٚيفات تطٜٛز ايتعًِٝ ايعاىل 

  :5102-05-02تارٜخ ا٫ْعكاع 

 اؿقٛر: ايعاًَني بٛس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات 

 طٜٛزاشل ف: تٓكٝح اإلطار ف٢ لطار ْتا٥ر ٚرع١ ايعٌُ ا٭ٚىل َٚا طزس٘ اؿقٛر َٔ أفهار يًت 

 دًط١ ايعضف اير٢ٖٓ ايسابع١

 َهإ ا٫ْعكاع: َهتب أ ع  ايضٝ  يفب  اـايل ٚسٜز ايتعًِٝ ايعاىل 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 17  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

  :5102-0-0تارٜخ ا٫ْعكاع 

 ٞأ ع ٜاصز داعاهلل املغزف يفًا٢ ٚسا ٠ ايتدطاٝ      –اؿقٛر: أ ع  ايضٝ  يفب  اـايل ٚسٜز ايتعًِٝ ايعاي

 ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات

  ف٢ ف٤ٛ َا مت اصتكباي٘ َٔ أرا٤ ايغرلاشل ف: تطٜٛز اإلطار 

 دًط١ ايعضف اير٢ٖٓ اخلاَط١

 َٟهإ ا٫ْعكاع: فًط ايٛسرا٤ املؾز 

  :5102-0-02تارٜخ ا٫ْعكاع 

  :اؿقٛر 

 ايضٝ  ر٥ٝط ايٛسرا٤ املٗٓ ظ ابزاِٖٝ قًب 

 ايضٝ  ا٭صتاذ اي نتٛر/ ايضٝ  يفب  اـايل ٚسٜز ايتعًِٝ ايعاىل  

 ٜاصز داعاهلل املغزف يف٢ً ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات    ايضٝ  ا٭صتاذ اي نتٛر/

 ايضٝ ٠ اي نتٛر٠/  رِٜ عرباي١  

 الصيز األشتاس/ أمحز الشيذ

 اشل ف: تطٜٛز اصذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ة ف٤ٛ  ٬َسعات ايضٝ  ر٥ٝط فًط ايٛسرا٤ 

 دًط١ ايعضف اير٢ٖٓ ايطادض١

 ٝيفب  اـايل ٚسٜز ايتعًِٝ ايعاىلَهإ ا٫ْعكاع: َهتب أ ع  ايض   

  :5102-5-02تارٜخ ا٫ْعكاع 

  أ ع ٜاصز داعاهلل املغزف يف٢ً ٚسا ٠ ايتدطاٝ     –اؿقٛر: أ ع  ايضٝ  يفب  اـايل ٚسٜز ايتعًِٝ ايعاىل

 ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات

  ٕ اؾ ٜا  يًتعًاِٝ    اشل ف: تطٜٛز اصذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ة ف٤ٛ َا أعارت ليٝ٘ ؾ١ٓ ليف اع ايكااْٛ

 ايعاىل َٚزادع١ ذيو َع ايٛسٜز
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 18  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 دًط١ ايعضف ايرٖين ايطابع١

   ٝيفب  اـايل ٚسٜز ايتعًِٝ ايعاىل َهإ ا٫ْعكاع: َهتب أ ع  ايض 

  :5102-5-02تارٜخ ا٫ْعكاع 

  أ ع ٜاصز داعاهلل املغزف يف٢ً ٚسا ٠ ايتدطاٝ     –اؿقٛر: أ ع  ايضٝ  يفب  اـايل ٚسٜز ايتعًِٝ ايعاىل

 ٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصاتا

    ٝاشل ف: َٓاقغ١ َا قاَ  ب٘ ٚس ٠ ايتدطا ٞ اإلطاار مباا ٜتفال ٚر٣٩     ةَأ تعا ٬ٜت    ا٫صاذلاتٝذ

 ايغرل

 دًط١ ايعضف اير٢ٖٓ ايجا١َٓ

  ٝيفب  اـايل ٚسٜز ايتعًِٝ ايعاىل  َهإ ا٫ْعكاع: َهتب أ ع  ايض 

  :َضا٤ًا 5102-5-55تارٜخ ا٫ْعكاع 

  ٝأ ع ٜاصز داعاهلل املغزف يف٢ً ٚسا ٠ ايتدطاٝ     –يفب  اـايل ٚسٜز ايتعًِٝ ايعاىل  اؿقٛر: أ ع  ايض

 ر٥ٝط قطاي ايغ٦ٕٛ ايجكاف١ٝ ٚايبعجات ٚبعض ايعاًَني بايكطاي –ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات 

  5101-5102اشل ف: َٓاقغ١ قطاي ايغ٦ٕٛ ايجكاف١ٝ ٚايبعجات يإلطار ايعاّ يًدط١ ا٫صذلاتٝذ١ٝ  

 ف اير٢ٖٓ ايتاضع١دًط١ ايعض

 َٞهإ ا٫ْعكاع: ٚس ٠ لعار٠ َغزٚيفات تطٜٛز ايتعًِٝ ايعاي 

  :5102-5-52تارٜخ ا٫ْعكاع 

 اؿقٛر: ايعاًَني بٛس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات 

  أفهار ٚر٣٩ ا٭ناعميٞاشل ف: تطٜٛز اصذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ف٢ لطار َا طزس٘ اجملتُع َٔ 
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 19  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يفضٌ األٍٚا

 

 ايٛعع ايسأٖتػدٝط ٚحتًٌٝ 

 ملٓظ١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ يف َضس 

 2012/2013ست٢ 
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 21  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 ايفضٌ األٍٚ

 ايٛعع ايسأٖتػدٝط ٚحتًٌٝ 

 ملٓظ١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ يف َضس 

 

 ١:َكدَ

٫ عااو إٔ ا٫ْطاا٬م مااٛ املضااتكبٌ ٜباا أ َاأ تغاادٝؿ ايٛفااع اياازأٖ  شلااذا فااإٕ ايتعاازف يفًاا٢          

ع ايفعًاااٞ ملٓعَٛااا١ ايتعًاااِٝ ايعاااايٞ املؾاااز١ٜ ٜعااا  أَااازًا فااازٚرٜا َااأ أداااٌ بٓاااا٤ قايفااا ٠     تفاؽاااٌٝ ايٛاقااا

اْطاااا٬م يفًُٝاااا١ ؽااااشٝش١ يًتدطااااٝ  مااااٛ تطااااٜٛز املٓعَٛاااا١ ة ايضاااآٛات ايكاعَاااا١ ايااااع تضااااتٗ فٗا    

ا٫صااذلاتٝذ١ٝ  سٝااح ٜااتِ ايتعاازف يفًاا٢ ٖااذا ايٛاقااع َاأ خاا٬ٍ فُٛيفاا١ َاأ امل٪عاازات ايكابًاا١ يًكٝاااظ            

ايتش ٜاا  اياا قٝل ملااا ٖااٛ قااا٥ِ ٚلَهاْٝاا١ تطااٜٛزٙ ٚتهًفاا١ ٖااذا يتطااٜٛزٙ صااٛا٤ سَٓٝااا أٚ       ٚاملتابعاا١  بغاازض  

 فٓٝا أٚ َايٝا 

ٖااذا ٚػاا ر اإلعااار٠ لىل إٔ ايبٝاْااات ايااٛارع٠ ة ٖااذا ايتشًٝااٌ اصااتٓ ت يفًاا٢ نااٌ َااا ٖااٛ َتاااح            

َاااأ لسؾااااا٥ٝات َٚعًَٛااااات َٛثكاااا١ ياااا ٣  قٛايفاااا  ايبٝاْااااات بٛساااا ٠ ايتدطااااٝ  ا٫صااااذلاتٝذٞ ٚعيفااااِ  

صااات بااٛسار٠ ايتعًااِٝ ايعااايٞ  ٚايع ٜاا  َاأ اي راصااات ٚايتكااارٜز اي ٚيٝاا١ ة عاانٕ املكارْااات َااع اياا ٍٚ           ايضٝا

ا٭خااز٣  ٖااذا ٚقاا  نااإ َاأ املفااذلض املكارْاا١ َااع ايكااِٝ املضااتٗ ف١ ٚاحملاا ع٠ فاا٢ املدطاا  ايعاااّ يًتعًااِٝ        

ِٝ قبااااٌ اؾاااااَعٞ   ل٫ إٔ اةفاااااٍ ٖااااذا املدطاااا  ٭ثااااز صاااا١ٓ ايفاااازا  ة ايتعًاااا5155-5112ايعااااايٞ ة َؾااااز 

ٚايٓاػاا١ يفاأ ايغااا٤ ايؾااص ايضاااعظ ٚليفاعتاا٘ دعااٌ َاأ ايؾااعٛب١ مبهااإ لداازا٤ ذيااو  سٝااح ظٗااز أثااز              

ة أيفاااا اع ًا ًَشٛظااااًا ٚايااااذ٣ عااااٗ  انفافاااا 5101/5100راصااااٞ ٖااااذٙ ايضاااا١ٓ ة ايتعًااااِٝ ايعااااايٞ ة ايعاااااّ اي 

  املكارْاا١ ة ٖااذا ايتشًٝااٌ     فكاا  متاا 5102/5102املًااتشكني  ٚ٭ٕ ٖااذا ا٭ثااز ميتاا  ملاا ٠ أربااع صاآٛات ستاا٢       

بغااازض ايٛقاااٛف يفًااا٢ ايٛفاااع   5105/5100ٚباااني آخاااز بٝاْاااات ق ثااا١ ٖٚااا٢ يًعااااّ    5112/5112باااني ايعااااّ 

 ايزأٖ يًتعًِٝ ايعايٞ 

نُاااا إٔ ؼًٝاااٌ ايٛفاااع ايااازأٖ ٜاااتِ مباااا ٜتفااال ٚايتٛؽاااٝات اياااع أقزٖاااا ايْٝٛضاااهٛ ٚاملعٗااا         

ايااع تتٓاااٍٚ ايتعًااِٝ ايعااايٞ ٖٚاا٢: ا٫تاساا١        املضاااراتأٚ  ٝ  ايتعًااِٝ  بفزْضااا بغاانٕ احملاااٚر   طاااياا ٚيٞ يتد

اؾااٛع٠  ايع اياا١  ايهفااا٠٤ اي اخًٝاا١ ٚايهفااا٠٤ اـاردٝاا١  اؿٛنُاا١  ٚايبشااح ايعًُااٞ ٚا٫بتهااار  ايتُٜٛااٌ            

  أٚ َضاااار عٚيٝااا١ ايتعًاااِٝ ايعاااايٞ   ٚسٝاااح ٖٓااااى ايع ٜااا  َااأ امل٪عااازات اياااع تٓااا رز ؼااا  ناااٌ قاااٛر  

ٖااذا املكاااّ يفًاا٢ امل٪عاازات ايااع تتااٛافز يفٓٗااا بٝاْااات َٛثكاا١      ا ايتشًٝااٌ ة١ اؿاااٍ فكاا  اقتؾااز ٖااذ ٚبطبٝعاا

ٚؽاااشٝش١  ٚذياااو ٜفضاااز يفااا ّ تغطٝااا١ بعاااض امل٪عااازات ٚاحملااااٚر اياااع ٫ تتاااٛافز يفٓٗاااا بٝاْاااات ميهااأ       

 ا٫يفتُاع يفًٝٗا َٚٔ أبزسٖا قٛرٟ ايهفا٠٤ اي اخ١ًٝ ٚايبشح ايعًُٞ ٚا٫بتهار 
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 Access   االتاس١ حمٛز 1/1

 َكد١َ : 1/1/1

ٜااانتٞ ايتعًاااِٝ ايعاااايٞ يفًااا٢ قُااا١ اشلااازّ ايتعًُٝاااٞ بإيفتباااارٙ ٜاااٛفز ايزؽاااٝ  ا٫صاااذلاتٝذٞ املغاااذ٣  

يًُذتُااع مبععااِ استٝاداتاا٘ َاأ ايهااٛاعر ايبغااز١ٜ مبااا ٜضااايف  يفًاا٢ ايٓٗااٛض بنيفبااا٤ ايتُٓٝاا١  فقاا٬ً             

ايٓٗقااا١ يفااأ نْٛااا٘ َؾااآعًا إلْتااااز ايبشاااٛخ ٚاملعزفااا١ ٚتكااا ِٜ ايكٝااااعات ٚايهاااٛاعر املطًٛبااا١ يتشكٝااال      

ايغااا١ًَ باانٟ فتُااع ٚبًااٛر٠ ٬َقاا٘ ة اؿافااز ٚاملضااتكبٌ  ٚتااشعاع أُٖٝتاا٘ ة يفااامل تضااٛع فٝاا٘ َااٛارع           

املعزفاا١ يفًاا٢ املااٛارع املاعٜاا١ يااذا نااإ َاأ أٖااِ احملاااٚر ايٛادااب ايباا ٤ بتشًًٝااٗا ٚعراصااتٗا قااٛر اتاساا١               

ٛر ايع ٜاا  َااأ ايٓكااااط  فاازـ تعًاااِٝ يفااايٞ  نافٝااا١ يًااازاةبني ة ا٫يتشااام بااا٘  ياااذيو ٜتٓاااٍٚ ٖاااذا احملااا    

املُٗاا١ فاا٢ َكاا َتٗا تطااٛر ايتٛسٜااع ايعاا عٟ مل٪صضااات ٚايطاا٬  املكٝاا ٜٔ بااايتعًِٝ ايعااايٞ خاا٬ٍ ايفااذل٠              

(  باإلفااااف١ لىل تٛسٜاااع ايطااا٬  سضاااب ايكطايفاااات ا٫ناعميٝااا١ َٚااا ٣ ايتباااأٜ       5105/5100 -5112/5112)

ٛر ٚتٛسٜااااع ايطاااا٬  املكٝاااا ٜٔ بٝٓٗااااا خاؽاااا١ ايكطايفااااات ايتطبٝكٝاااا١ ٚا٫ْضااااا١ْٝ لىل داْااااب تطاااافُٝااااا 

 بايتعًِٝ ايعايٞ ايفال 

 

 :١ٝؤضطات ايتعًُٝاملأعداد حتًٌٝ  1/1/2

 أفاااص لىل ذياااو  أيفااا اع امل٪صضاااات ايتعًُٝٝااا١ ةَؾاااز اسعٜااااعا ًَشٛظاااا  ة ايعاااايٞعاااٗ  ايتعًاااِٝ  

  0ظاا ٍٚ   ذيااو ٚافااشاً ٜباا ٚ  ٚ ا٭خاارل٠  اٯْٚاا١ ايتٓااٛي املضااتُز فاا٢ اياادلاَر ٚ املضااارات ايتعًُٝٝاا١ خاا٬ٍ       

سٝاااح ٬ٜساااغ  ( 5105/5100 -5112/5112)خااا٬ٍ ايفاااذل٠  ايعاااايٞتطاااٛر َ٪صضاااات ايتعًاااِٝ   ٜغااارل لىلٚاياااذ٣ 

نُاااا   5105يفااااّ داَعااا١   (50)يتؾاااٌ لىل  5112 ( داَعااا١ يفاااا02ّ)ارتفااااي يفااا ع اؾاَعاااات اؿهَٛٝااا١ َااأ 

ٛع اي ٚياا١ فاا٢  ٖٚااذا ٚلٕ نااإ ٜاا ٍ يفًاا٢ دٗاا   نًٝاا١   020نًٝاا١ يٝؾااٌ لىل   020َاأ  ارتفااع يفاا ع ايهًٝااات 

زٚي يًذاَعااات اصااتكً  يتؾاابح   ايتٛصااع فاا٢ يفاا ع امل٪صضااات ل٫ إٔ بعقااٗا فاا٢ سكٝكاا١ ا٫َااز ناْاا  فاا         

داَعااا١ خاؽااا١ ٚاياااع  02يفااا ع اؾاَعاااات اـاؽااا١ يتبًااا   يفًااا٢ اؾاْاااب ا٫خاااز ارتفاااع  َضاااتك١ًات داَعااا

يفااااّ داَعااا١  50 يذلتفاااع لىل  5112يفااااّ نًٝااا١   باإلفااااف١ لىل داَعااا١ ايٓٝاااٌ يً راصاااات ايعًٝاااا     002تقاااِ 

 أيفاااا اع املعاٖاااا  ايعًٝااااا  ةا٫سعٜاااااع املطاااازع نًٝاااا١  ٖااااذا ٬ٜٚسااااغ    052يتبًاااا  لمجااااايٞ نًٝاتٗااااا   5105

بُٝٓاااا عاااٗ ت أيفااا اع ايهًٝاااات ايتهٓٛيٛدٝااا١ سايااا١ َااأ        ٚاملتٛصاااط١ اـاؽااا١ ٚفااازٚي داَعااا١ ا٫سٖاااز   

ات اؿهَٛٝااا١ بعااا  عفٗاااا فااا٢ بعاااض اؾاَعااااؾُاااٛع فااا٢ ساااني اْعااا ّ ٚداااٛع املعاٖااا  ايعًٝاااا اؿهَٛٝااا١ 

 ( 0 تٛفٝشٞ)رادع رصِ 
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 2012/2013يف َضس  ايعاىل ايتعًِٝ َؤضطاتتٛشٜع  1 تٛعٝشٞ زضِ

 

 (5105-5112تطٛر َ٪صضات ايتعًِٝ ايعاىل خ٬ٍ ايفذل٠ )   0د ٍٚ 

 5100 - 5105 5112 - 5112  َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ
ؾاَعات اؿه١َٝٛا

 ن١ًٝ 020داَع١ تقِ  50 ن١ًٝ 020داَع١  تقِ  02 0
 ن١ًٝ 22 ن١ًٝ 22 داَع١ ا٭سٖز

 ٫ ٜٛد  2 املعاٖ  ايعًٝا اؿه١َٝٛ

 ايهًٝات ايتهٓٛيٛد١ٝ
 َعٗ ًا فٓٝا 22نًٝات تتقُٔ  2

 َعٗ ًا فًٓٝا ؽش٢ 05
 املعٗ  ايفال يًؾٓايفات املتطٛر٠

 اَعٗ ًا فٓٝ 22نًٝات تتقُٔ  2
 َعٗ ًا فًٓٝا ؽش٢ 05

 املعٗ  ايفال يًؾٓايفات املتطٛر٠
 ن١ًٝ 052داَع١ خاؽ١ تقِ  50 ن١ًٝ 002داَع١ تقِ  02 اؾاَعات اـاؽ١

 املعاٖ  ايعًٝا اـاؽ١

 َعٗ  022 َعٗ  055
 أناعميٝات 0 أناعميٝات 0

 يفًٝا(فزي يًذاَع١ ايعُاي١ٝ )بزاَر  00 فزي يًذاَع١ ايعُاي١ٝ )بزاَر يفًٝا( 00

 املعاٖ  املتٛصط١ اـاؽ١
 َعٗ  02 َعٗ  05

 فزي يًذاَع١ ايعُاي١ٝ )بزاَر َتٛصط١( 00 فزي يًذاَع١ ايعُاي١ٝ )بزاَر َتٛصط١( 00

  5102املؾ ر: قايف ٠ بٝاْات ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات  ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعاىل  َؾز  

 

 

 

 

                                                 
1
للتعليه املفتوح  102لغ ، وارتفع العزر ليب2006برىادلا لالىتصاب املوجُ عاو  88تضه اجلامعات احلكومية ) أمناط جزيزة( عزر   

 واالىتصاب املوجُ والربامج اليوعية اجلزيزة األخرى.



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 23  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 دٜٔ بايتعًِٝ ايعايٞ :حتًٌٝ أعداد ايطالب املكٝ 1/1/3

تغااارل اإلسؾاااا٥ٝات املتاااٛافز٠ لياااٞ ٚداااٛع سٜااااع٠ ة أيفااا اع املًاااتشكني باااايتعًِٝ ايعاااايٞ خااا٬ٍ ايفاااذل٠     

  نٓتٝذاااا١ 5101/5100(   ل٫ أْاااا٘ عًااااٍٛ صاااا١ٓ ايفاااازا  ٚايااااع باااا أ تنثرلٖااااا يفاااااّ   5112/5101 -5112/5112)

ًاا٢ أثزٖااا أيفاا اع املكٝاا ٜٔ بااايتعًِٝ ايعااايٞ     يعااٛع٠ ايضاا١ٓ ايضاعصاا١ لىل ايتعًااِٝ ا٫بتاا ا٥ٞ  ٚايااع انفااض يف     

ًَٝااإٛ طايااب خااا٬ٍ ايعااااّ   5 5(  يٝبًااا  سااٛاىل   5112-5112ًَٝااإٛ طايااب خااا٬ٍ ايعاااّ اي راصاااٞ )   2 5َاأ  

(  5% )اْعااز داا ٍٚ  2 0-( يٝضااذٌ َعاا ٍ منااٛ صاآٟٛ صااايب خاا٬ٍ تًااو ايفااذل٠ بٓضااب١ بًغاا          5105-5100)

ٚانفقاااا  يتبًاااا    5112/5112% يفاااااّ 00ًغاااا  ٚتعااااٌ َعاااا ٫ت ايكٝاااا  ا٫مجايٝاااا١ َٓدفقاااا١ ٚايااااع ب    

%  ٚلمجاااا٫ً 21باملكارْااا١ بااابعض ايااا ٍٚ املتك َااا١ ٚاياااع تفاااٛم ْضااابتٗا      5105/5100% ة يفااااّ 52َعااا ٫تٗا  

فااإٕ ٖٓاااى استٝااااز يًُشٜاا  َااأ امل٪صضااات ايتعًُٝٝاا١ )سهَٛٝااا١  ٚأًٖٝاا١  ٚخاؽااا١( ي٬صااتذاب١ يًطًاااب        

ٞ ٚيتكًٝاااٌ ايهجافااا١ ايط٬بٝااا١ ايعايٝااا١ بااابعض اؾاَعاااات      اجملتُعاااٞ املتٓااااَٞ ي٬يتشاااام باااايتعًِٝ ايعااااي    

 ايٓضب اي ٚي١ٝ ة َع ٫ت ايكٝ   َعٚايهًٝات  ٚمبا هعًٓا ف٢ َضت٣ٛ َتٓاصب 

 تطٛر أيف اع ْٚضب املكٝ ٜٔ مب٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ  ة َؾز 5د ٍٚ 

 َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ
5112- 5112 5105- 5100 

 5ايَُٓٛع ٍ 
 % أيف اع املكٝ ٜٔ % أيف اع املكٝ ٜٔ

1,104,10 اؾاَعات اؿه١َٝٛ
5 

22 0 921,608 20 5 -0 

 5 5 0 51 455,637 2 02 398,977 اؾاَعات اؿه١َٝٛ)أمناط د ٜ ٠(

 2 0- 2 05 280,123 0 02 350,236 داَع١ ا٭سٖز

 2 2- 5 2 92,497 2 2 136,041 ايهًٝات ايتهٓٛيٛد١ٝ

 2 00 2 2 97,936 2 0 48,269 عات اـاؽ١اؾاَ

 0 0- 02 359,154 0 02 431,959 املعاٖ  ايعًٝا اـاؽ١

 5 1 2 0 32,368 0 0 31,974 املعاٖ  املتٛصط١ اـاؽ١

2,501,56 ا٫مجاىل
1 

011 2,239,32
3 

011 -0 2 

 52 00 َع ٍ ايكٝ  ا٫مجاىل
  5102ٞ ٚعيفِ ايضٝاصات  ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعاىل  َؾز  املؾ ر: قايف ٠ بٝاْات ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذ

ٖااذا ٚتعاا  يفًُٝاا١ اْتكاااٍ ايطاا٬  َاأ َزاسااٌ ايتعًااِٝ ايجاااْٟٛ ٚايفااال لىل ايتعًااِٝ ايعااايٞ َاأ أٖااِ         

ايكقااااٜا اجملتُعٝااا١ ة َؾاااز  ٚتعتُااا  بغاااهٌ أصاصاااٞ يفًااا٢ اَتشاْاااات لمتااااّ املزسًااا١ ايجاْٜٛااا١ أٚ َزسًااا١  

  ٛ ٍ ة َ٪صضاااات ايتعًاااِٝ ايعاااايٞ ٖٚاااٛ َاااا قااا  ٫ ٜقاااع ايطااا٬  ة    ايتعًاااِٝ ايفاااال ننصااااظ ٚسٝااا  يًكبااا

نعا٥ِٗ ا٭َاااانٔ املٓاصاااب١ ٚفااال قااا راتِٗ ايهآَااا١ ٚرةباااااتِٗ  ٫ٚ ميهااأ ايتعٜٛاااٌ يفًٝٗاااا ة ايتٓبااا٪ باااا         

                                                 
 
2
 Growth rate = (1/n)*(ln(Value of the variableمعزالت الينو الصيوية باشتدزاو املعارلة األشية التالية: مت حصاب  

in comparison year/ Value of the variable in base year) 
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 24  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

نااااعميٞ ة املزاساااٌ اي٬سكااا١  ٚة ايٛقااا  ْفضااا٘ ٜٛدااا  عيفُاااا فتُعٝاااا َٚٗٓٝاااا فاااعٝفا يًتدًاااٞ يفااأ ا٭

 ,OECDصتعافاا١ يفٓٗااا مبُارصااات قبااٍٛ رمبااا تباا ٚ أقااٌ عاافاف١ٝ )      اَتشاْااات ايجاْٜٛاا١ ايعاَاا١ ٚا٫  

2010)0  

 حتًٌٝ أعداد ايطالب املكٝدٜٔ سطب املؤضطات ايتع١ًُٝٝ: 1/1/4

تشاٍ اؾاَعات اؿه١َٝٛ تضتشٛذ يف٢ً ايٓؾٝب ا٭ندل َأ أيفا اع املكٝا ٜٔ باايتعًِٝ ايعاايٞ ل٫ إٔ      ٫ 

( تًٝٗاا اؾاَعاات   5105/5100-5112/5112% خا٬ٍ ايفاذل٠ )  5 20ىل % ل0 22ْضب١ ايط٬  املكٝ ٜٔ بٗا انفق  َأ  

% 5 5% يتضاذٌ َعاا ٍ مناٛ صاا٣ٛٓ بًاا    0 51% لىل 2 02اؿهَٛٝا١ )أمناااط د ٜا ٠( ٚايااع ارتفعا  ْضاابتٗا َاأ    

% َأ لمجاايٞ املكٝا ٜٔ  ًٜٝٗاا ة املزتبا١      21خ٬ٍ ْفاط ايفاذل٠  ٚبٗاذا تغاهٌ اؾاَعاات اؿهَٛٝا١ َاا ٜتذااٚس         

ة ايٛق  ْفض٘ تٓاَٞ عٚر ايتعًِٝ اـاـ  سٝح عاٗ ت ْضاب    عاٖ  ايعًٝا اـاؽ١ ثِ داَع١ ا٫سٖز ايجا١ْٝ امل

 5105/5100% يفااّ  2 2يٝؾاٌ لىل   5112/5112% يفااّ  2 0ايط٬  املكٝ ٜٔ باؾاَعات اـاؽ١ ارتفايفا ًَشٛظا  َأ  

ملتٛصاط١ اـاؽا١ يفًا٢ أقاٌ يفا ع      %  ٖذا ٚتضتشٛذ ايهًٝات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚاملعاٖا  ا 2 00ٍ منٛ ص٣ٛٓ بً   مبع

     (5َٔ املكٝ ٜٔ َٔ لمجايٞ ايتعًِٝ ايعايٞ )اْعز رصِ تٛفٝش٢

 حتًٌٝ أعداد ايطالب املكٝدٜٔ سطب ايكطاعات األنادمي١ٝ: 1/1/5

ٚتقِ َٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعاايٞ ة َؾاز ثااُا١ْٝ قطايفاات أناعميٝا١  َُٓٗاا أرباع قطايفاات تٓا رز          

عًّٛ اشلٓ ص١ٝ  ٚايعًّٛ ايطب١ٝ  ٚايعًّٛ ا٭صاص١ٝ  ٚايعًّٛ ايشرايف١ٝ ٚايبٝطز١ٜ  ؼ  ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ٖٚٞ: اي

باإلفاف١ ايٞ قطايفات ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ ٚايعًّٛ ايجكاف١ٝ ٚا٭عب١ٝ  ٚايعًّٛ ا٫دتُايفٝا١  ٚقطااي ايفٓإٛ ٚتٓا رز     
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 .2010وٌ االقتصاري والتينية والبيك الزولي، مراجعات لصياشات التعليه الوطيية: التعليه العالي يف مصر ، ميظنة التعا  

 5105/5100 – 5112/5112ْضب ايط٬  املكٝ ٜٔ مب٪صضات ايتعًِٝ ايعاىل ة ايفذل٠  5رصِ تٛفٝشٞ 
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 25  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

٢ يًط٬  تذلنش ة قطايفاات  لىل إٔ ايغايب١ٝ ايععُ 0ؼ  َا ٜعزف بايعًّٛ ا٫ْضا١ْٝ   ٚتغرل ايبٝاْات ظ ٍٚ 

% فك  َٔ لمجايٞ املكٝ ٜٔ ة ايتعًِٝ ايعايٞ ٜ رصٕٛ ة قطايفات ايعًاّٛ  52% َكابٌ 20ايعًّٛ اإلْضا١ْٝ بٓضب١ 

%  ٖٚاٛ ايكطااي اياذٟ ٜقاِ نًٝاات      2 22ايتطبٝك١ٝ  ٜٚتؾ ر قطااي ايعًاّٛ ا٫دتُايفٝا١ ْضاب ايكٝا  بٓضاب١       

اَر ي٬ْتضا  املٛد٘ ٚايتعًِٝ املفتٛح  ًٜٝٗا قطاي ايعًّٛ ايجكاف١ٝ ايتذار٠ ٚاؿكٛم  نُا تقِ تًو ايهًٝات بز

% ة قطايفاات ايعًاّٛ ا٭صاصا١ٝ ٚقطااي ايعًاّٛ      0%  ة املكاباٌ فاإٕ ايٓضاب١ تكاٌ يفأ       2 02ٚا٭عب١ٝ بٓضب١ بًغ  

ايشرايفٝاا١ ٚايبٝطزٜاا١  ٚقطاااي ايفٓاإٛ  ٚذيااو َااا ٜعهااط ٚدااٛع خًااٌ ة تٛسٜااع فاازـ ايتعًااِٝ ايعااايٞ يفًاا٢      

 (  0ايفات املدتًف١  )اْعز رصِ تٛفٝش٢ايكط

 

 5105 -5112خ٬ٍ ايعاَنيايتٛسٜع ايع ع٣ ٚايٓضب٢ يًط٬  املكٝ ٜٔ بايكطايفات ا٭ناعمي١ٝ  0د ٍٚ 

 ايكطايفات
5112- 5112 5105-5100 

 َع ٍ ايُٓٛ 
 % أيف اع املكٝ ٜٔ % أيف اع املكٝ ٜٔ

 5 5 2 05 288,369 0 01 253,034 ايعًّٛ اشلٓ ص١ٝ
 0 0 2 201,997 2 2 168,098 ايعًّٛ ايطب١ٝ

 2 5 2 5 56,006 2 0 48,299 ايعًّٛ ا٫صاص١ٝ
ايعًّٛ ايشرايف١ٝ 

 5 5 2 5 60,369 0 5 52,855 ٚايبٝطز١ٜ
 0 2- 2 2 172,886 5 00 280,632 ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ

 2 5- 2 02 417,765 2 02 492,661 ايعًّٛ ايجكاف١ٝ ٚا٭عب١ٝ
 2 5- 2 22 1,023,322 2 22 1,189,350 ايعًّٛ ا٫دتُايف١ٝ

 2 0 2 1 18,609 2 1 16,632 ايفٕٓٛ
 2 0- 011 2,239,323 011 2,501,561 مج١ً

 .5102املؾ ر: قايف ٠ بٝاْات ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات  ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعاىل  َؾز   

ًَشاٛظ فا٢ أيفا اع ْٚضاب ايعًاّٛ ا٫ْضاا١ْٝ ٚاياع صاذً  مجٝعٗاا          ٚد ٜز بايذنز إٔ ٖٓااى انفااض   

%  ف٢ َكابٌ ذيو صذً  قطايفات 2 1َع ٫ت منٛ ص٣ٛٓ صايب باصتجٓا٤ قطاي ايفٕٓٛ ايذ٣ ٫ ٜتع ٣ ْضبت٘ 

ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ َع ٫ت منٛ ص٣ٛٓ َٛدب١ َكارْا١ مبجًٝتٗاا َأ ايكطايفاات ا٫ْضاا١ْٝ  ٜٚاانت٢ فا٢ َك َا١         

 6003/ 6006 – 6002/6002رىسٌع انطالة انًقٍذٌٍ حست انعهىو انزطجٍقٍخ واإلَسبٍَخ   3رسى رىضٍحً 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 26  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

%( يف٢ً ايذلتٝب يهٌ َُٓٗا خا٬ٍ  5 5%   0 0ّٛ ايطب١ٝ ٚاشلٓ ص١ٝ مبع ٫ت منٛ ص١ٜٛٓ  بًغ  )ذيو  قطاي ايعً

  ٚقا  ٜعاش٣ ذياو لىل اػااٙ     2  2( ٖٚٛ َا ٜتقح َٔ خ٬ٍ ايززلني ايتٛفٝشٝني 5105/5100-5112/5112ايفذل٠ )

يا١ ايتا٢ ٜغاٗ ٖا خزهاٛ     ايط٬  مٛ ا٫يتشام بايهًٝات ايع١ًُٝ ايتا٢ وتادٗاا صاٛم ايعُاٌ ٖزٚباا َأ ايبطا      

 بطاي١ مح١ً امل٪٬ٖت ايعًٝا( –ايهًٝات ا٫ْضا١ْٝ ) رادع قٛر ايهفا٠٤ اـارد١ٝ 

    

       

ٚيعااٌ ٖااذا اـًااٌ املتُجااٌ ة يفاا ّ ايتااٛاسٕ بااني متجٝااٌ ايطاا٬  ة ايكطايفااات ا٭ناعميٝاا١ املعٓٝاا١ بااايعًّٛ        

كارْا١ َاع ايٓضاب ايآعرل٠ ة بعاض عٍٚ ايعاامل )رصاِ        امل يفٓا  ايتطبٝك١ٝ َكابٌ ايعًّٛ ا٫ْضا١ْٝ  ٜتقح أنجز 

(  سٝااح لاا  إٔ ْضااب املكٝاا ٜٔ بايتدؾؾااات ايتطبٝكٝاا١ ة َؾااز تكااٌ يفاأ ْعرلاتٗااا ة اياا ٍٚ   2تٛفااٝش٢ 

ا٭خز٣  ٚإ نإ س خ ؼضٔ خا٬ٍ ايضآٛات اياج٬خ ا٭خارل٠ لفااف١ لياٞ إٔ َعا ٫ت ايبطايا١ ٚاستٝاداات          

 2007/ 2006عاّ  االنادمي١ٝ ايكطاعاتسطب  املكٝدٜٔتٛشٜع ايطالب   4 تٛعٝشٞ زضِ

 2013/ 2012عاّ  االنادمي١ٝ ايكطاعاتسطب  املكٝدٜٔ تٛشٜع ايطالب 5 تٛعٝشٞ زضِ



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 27  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

ًتٛصع ة ايكطايفات ايتطبٝك١ٝ  يذا فاْ٘ َٔ ايٛادب ايعٌُ يفًٞ لس اخ ْاٛي  ايت١ُٝٓ ة َؾز تغرل ايٞ اؿاد١ ي

بعض عٍٚ ايعامل بني ايكطايفات املدتًف١ ٚربطٗا باستٝادات صٛم ايعُاٌ  ٚايعُاٌ يفًاٞ تكاار       َعَٔ ايتٛاسٕ 

ايٓضاب   % يًعًاّٛ ايتطبٝكٝا١  ٖٚا٢   21% يًعًّٛ ا٫ْضا١ْٝ ة َكابٌ 21تًو ايٓضب ة َؾز يًُتٛص  ايعاملٞ ٖٚٛ 

 ايت٢ تضايف  يف٢ً ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتؾاع١ٜ املزد٠ٛ 

  5101  ايْٝٛضهٛ ملٓع١ُسؾا٤ ايتابع ملؾ ر: قايف ٠ بٝاْات َعٗ  اإلا

  ة يف١ٓٝ َٔ اي ٍٚ بٝٓٗا َؾز ا٭ناعمي١ٝ ايكطايفات ة املكٝ ٜٔ ْضب 2 تٛفٝشٞ رصِ

 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 28  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 تطٛز تٛشٜع ايطالب املكٝدٜٔ بايتعًِٝ ايعايٞ ايفين: 1/1/6

يتايٝا١: ايهًٝاات   تغٌُ َٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ ايفال )صٓتإ بع  املزس١ً ايجا١ْٜٛ( مبؾاز امل٪صضاات ا  

ايتهٓٛيٛد١ٝ  َعاٖ  ايتُازٜض  اجملُعاات ايتهٓٛيٛدٝا١  َعاٖا  ايؾاش١  َعاٖا  َتٛصاط١ خاؽا١  اؾاَعا١          

ايعُايٝاا١   ٚأخاارلًا َعاٖاا  تابعاا١ يااٛسارات أخاازٟ نااٛسار٠ ا٫ْتاااز اؿزبااٞ ٚٚسار٠ ايؾاآايف١ ٚايتذااار٠  ٚمتجااٌ   

ٛ     % َأ َٓعَٛا١ ايتعًاِٝ ايعا    21ايهًٝات ايتهٓٛيٛد١ٝ أنجاز َأ    ٟ ايفاال  ايٞ ايفاال  ٖاذا ظاْاب ايتعًاِٝ ايجااْ

صٓٛات تعطٞ عٗاع٠ َتٛصط١  ٚنذيو بزاَر ف١ٝٓ  0سٝح ٜتٝح بزاَر ف١ٝٓ َ تٗا   بٛسار٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ

 2صٓٛات متٓح عٗاع٠ فٛم َتٛصط١ َعاعي١ يغاٗاع٠ ايهًٝاات ايتهٓٛيٛدٝا١  ٜٚٛفاح رصاِ تٛفاٝش٢        2َ تٗا 

ٚرةاِ أُٖٝا١ ايتعًاِٝ ايعاايٞ ايفاال ٚعٚرٙ اؿٝاٟٛ ة        عًِٝ ايعايٞ ايفاال ٚيفا عٖا   امل٪صضات ايتابع١ ملٓع١َٛ ايت

ايعُاٌ ة َؾاز    تشٜٚ  ايع١ًُٝ اإلْتاد١ٝ ٚايؾٓايف١ٝ باملٗارات ٚايك رات ايف١ٝٓ املدتًف١  ٚنذيو استٝاز صٛم

٭رقاااّ تغاارل لىل اياا ٍٚ ايعزبٝاا١ ٚا٭ٚرٚبٝاا١ ليااٞ فٓااٝني يفًااٞ َضااتٟٛ َعااني َاأ املٗااار٠ ايفٓٝاا١  ل٫ إٔ ا  ٚبعااض

( ٚانفااض ْضاب١ املًاتشكني با٘ َأ      2انفاض أيف اع املًتشكني بايتعًِٝ ايعاايٞ ايفاال )اْعاز رصاِ تٛفاٝش٢      

ٖٚٞ ْضب١ كفق١ د ًا اذا َا قٛرْا     5101/5100% فك  ة يفاّ 2 بًغ  لمجايٞ املًتشكني بايتعًِٝ ايعايٞ  ٚايع

نٛرٜاا ٚأملاْٝاا ٚةرلُٖاا  ْٚغارل لىل إٔ     مجٗٛرٜا١  ٍ فا٢  ببعض اي ٍٚ ايع سكك  تك ّ ؽٓايفٞ نُا ٖٛ اؿاا 

تعٛع لىل اْتٗا٤ تنثرل صا١ٓ ايفازا  يفًاٞ َ٪صضاات ايتعًاِٝ ايعاايٞ        5105/5100ايشٜاع٠ املًشٛظ١ ايع س ث  ة يفاّ 

ايفال  ٚتعٛع أصبا  انفاض ْضب١ املًتشكني بٗذا ايكطاي املٗاِ َأ ايتعًاِٝ ايعاايٞ اياٞ انفااض َهاْتا٘ يا ٟ         

سٝاح أْا٘ ٫ ٜتاٝح ايفزؽا١ ـزهٝا٘        دٛعت٘  لفاف١ اياٞ اْغا٬م َضاارات    اجملتُع املؾزٟ  ٚفعص ةزاع ا٭ف

 ٫صتهُاٍ تعًُِٝٗ يًشؾٍٛ يفًٞ عرد١ ايبهايٛرٜٛظ أٚ يفًٞ عراصات يفًٝا  ل٫ يٓضب١ ق ٚع٠ َٔ اـزهني 

 2012/2013َؤضطات ايتعًِٝ ايعاىل ايف٢ٓ يف َضس  7زضِ تٛعٝشٞ 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 29  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 

 

ؽؾاؿ ميهأ تؾآٝفٗا     001جاز َأ   َٚع ذيو تتٓٛي بزاَر ايتعًِٝ ايعايٞ ايفال  لذ تكا ّ بازاَر فٓٝا١ ة أن   

أياص طاياب  ًٜٝا٘ ايكطااي      22ة املزتب١ ا٫ٚىل  بٓشٛ  ؼ  مخط قطايفات ر٥ٝض١ٝ: ايكطاي ايؾٓايفٞ ٚاشلٓ صٞ

أياص طاياب  بُٝٓاا ٜانتٞ      0 52أيص طايب  ثِ ايكطاي ايؾشٞ )ٜٚغٌُ ايتُزٜض( ٚايذ٣ ٜقِ  52ايتذارٟ بٓشٛ 

  01دتُايف١ٝ ة امل٪خز٠ نُا ٖٛ ٚافح ف٢ رصِ تٛفٝش٢ قطاي ايضٝاس١ ٚايفٓاعم  ٚقطاي اـ ١َ ا٫

 2013/ 2012 – 2004/2005يف ايفرت٠  ايفين ايعايٞ ايتعًِٝب املكٝدٜٔ ايطالب أعداد تطٛز 8 تٛعٝشٞ زضِ

 2013/ 2012 – 2005/ 2004 ايفين ايعايٞ ايتعًِٝب املكٝدٜٔ ايطالب ْطب تطٛز 9 تٛعٝشٞ زضِ



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 31  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 

ٖذا ٜٚعاْٞ ايتعًِٝ ايفال َٔ ٚدٛع فذ٠ٛ نبرل٠ بني ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ َٚا تتقآُ٘ َأ َعًَٛاات    

َٚٗارات ٚبني َا وتاد٘ صٛم ايعٌُ  ٚرةِ لعراى اؾُٝع ٭١ُٖٝ اعذلاى رداٍ ا٭يفُاٍ ٚا٫ؼااعات املدتًفا١   

ٛم ايعٌُ ة َٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ ايفال يفًٞ املضتٟٛ ا٫صتغارٟ أٚ َضتٟٛ اؽاذ ايكازارات  ٚايغزف املُج١ً يض

املزتبطا١ باستٝادااات صااٛم ايعُاٌ  ل٫ إٔ ايٛاقااع ٜغاارل لىل فاعص َضااتٟٛ املغااارن١ ٚفاعص ايتٛاؽااٌ َعٗااِ     

ت ايتانثرل ايقا٦ٌٝ ة   ٚاْفؾاٍ اـ ١َ ايتع١ًُٝٝ يفٔ سجًني صٛم ايعٌُ  باصتجٓا٤ بعض املباعرات احملا ٚع٠ ذا 

 َٓع١َٛ ايتعًِٝ ايفال 

ٜٚعتدل فعص املٗارات ايف١ٝٓ يفًٞ ٚد٘ اـؾٛـ أس  ا٭صبا  ايز٥ٝض١ٝ ة ارتفاي ْضب١ ايبطاي١ باني  

خزهٞ ايتعًِٝ ايعايٞ ايفال  ٜٚزداع ذياو لىل يفا ّ ايذلنٝاش يفًاٞ املٗاارات ا٭صاصا١ٝ ٚفاعص اؾاْاب ايعًُاٞ           

 افتكااار ايع ٜاا  َاأ امل٪صضااات ا٭ناعميٝاا١ يًكاا ر٠ يفًااٞ خًاال فاازـ يط٬بٗااا بااايدلاَر ايفٓٝاا١  باإلفاااف١  لىل

 يًت رٜب ة َهإ ايعٌُ  ٚايذٟ ٜهضب ايط٬  ايهجرل َٔ املٗارات ايع١ًُٝ ٚايف١ٝٓ 

 Qualityحمٛز اجلٛد٠  1/2

 َكد١َ: 1/2/1

ٗاا ة ايضآٛات   لش  ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ خ٬ٍ خططٗا ايضابك١ َٚٔ خ٬ٍ املغزٚيفات ايع تبٓت

املاف١ٝ ة ْغز ثكاف١ اؾٛع٠ ة ا٭ٚصاط اؾاَع١ٝ ٚة َ٪صضاات ايتعًاِٝ ايعاايٞ بؾاف١ يفاَا١  ل٫ أْا٘ َأ املٗاِ         

َزادع١ امل٪عزات ايه١ُٝ املتاسا١  بغازض ايٛقاٛف يفًا٢ ٚاقاع اؾاٛع٠ ة َٓعَٛا١ ايتعًاِٝ ايعاايٞ   ٚسٝاح إٔ           

عٓٝا١ بايعًُٝا١   زداات املٓعَٛا١ لفااف١ لىل امل٪عازات امل    ٖٓاى ايع ٜ  َٔ امل٪عزات ايتا٢ تتٓااٍٚ َا خ٬ت ٚك   

َٚع ا٭خذ ة ا٫يفتبار إٔ نافا١ دٗاٛع ايتطاٜٛز تٗا ف ة ايٓٗاٜا١ لىل رفاع َضات٣ٛ اؾاٛع٠            ايتع١ًُٝٝ ْفضٗا

فإْٓا ْتٓاٍٚ بعض امل٪عزات ايه١ُٝ  ايع تٛفز َكٝاصاا َٛفاٛيفًٝا ؾاٛع٠ ايٓعااّ ايتعًُٝاٞ َجاٌ ْضاب١ أيفا اع         

يفقاٛ ٦ٖٝا١ تا رٜط  َٚٛقاص َ٪صضاات ايتعًاِٝ ايعاايٞ َأ ا٫يفتُااع ٚفال َاا ٖاٛ َتاٛافز َأ                ايط٬  يهٌ

 لسؾا٥ٝات 

 

 (2012/2013) ١ٝاالنادمي ايكطاعات عًٞ ايفين ايعايٞ ايتعًِٝ طالب تٛشٜع 10 تٛعٝشٞ زضِ



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 31  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 :ْطب أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يًطالب 1/2/2
ٜع  تطٛر ْضب١ أيفقاا٤ ٦ٖٝا١ ايتا رٜط لىل ايطا٬  َأ امل٪عازات اياع تٓبا٧ يفأ داٛع٠ َٓعَٛا١            

َ خ٬ت ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝا١  سٝاح إٔ ٚداٛع تٓاصاب      ايتعًِٝ ايعايٞ  بايفتبار إٔ يفقٛ ١٦ٖٝ ايت رٜط َٔ أِٖ

بني أيف اع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط ٚايط٬  ٜع  َٔ امل٪عزات ذات ا٭ثز اإلهابٞ املباعز يفًا٢ ايتشؾاٌٝ ايعًُاٞ    

يًط٬  َٔ د١ٗ  َٚٔ د١ٗ أخز٣ متجٌ ع٫ي١ يف٢ً ا٭يفباا٤ ايت رٜضا١ٝ يفًا٢ أيفقاا٤ ٦ٖٝا١ ايتا رٜط ٚعردا١        

لىل سضاا  ْضاب١ تٛسٜاع ايطا٬  يفًا٢       اٍ ايبشاٛخ َأ دٗا١ أخاز٣  ياذيو ٚباايٓعز      َضاُٖتِٗ ايع١ًُٝ ة ف

ٌٜشضاب َأ ا٫مجايٝاات بغاهٌ يفااّ       -أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط  ل  إٔ امل٪عز ايعاّ شلذٙ ايٓضب١  ٌٜعٗاز   –ٚايذ٣ 

طاياب يهاٌ    25اىل  5112-5112طايب يهٌ يفقٛ ٦ٖٝا١ تا رٜط ة    25تطٛر لهابٞ  سٝح انفق  ايٓضب١ َٔ 

 :2  ٚذيو نُا ٜعٗز َٔ د ٍٚ 5100-5105ٛ ١٦ٖٝ ت رٜط ة يفق

 5105/5100 – 5112/ 5112ة ايفذل٠  ايت رٜط ١٦ٖٝ يهٌ يفقٛ َع ٍ ايط٬  2د ٍٚ 

 5100-5105 5112-5112 بٝإ

 050 502 5 220 210 5 يف اع ايط٬ أ لمجايٞ

 222 22 112 22 أيف اع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط لمجايٞ

 0: 25 0: 25 ايٓضب١
  5102  َؾز  ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعاىلٚعيفِ ايضٝاصات   ا٫صذلاتٝذٞاملؾ ر: قايف ٠ بٝاْات ٚس ٠ ايتدطٝ  

ٚيفًاا٢ اياازةِ َاأ لهابٝاا١ ٖااذا ايتطااٛر  ا٫ أْاا٘ ةايبااا َااا ىفاا٢ ايٛفااع اؿكٝكااٞ بااني ايكطايفااات       

اؿذر  ٚسٝاح إٔ تٓااٍٚ ٖاذٙ املعا ٫ت بغا٤ٞ      ا٭ناعمي١ٝ ٚايتدؾؾات املدتًف١  سا ٜٛدب أخذٙ بغ٤ٞ َٔ 

  ايٝا١ َٔ ايتفؾٌٝ يف٢ً َضت٣ٛ ايكطايفات ا٭ناعمي١ٝ ٜعٗز إٔ بعض ايكطايفات يف٢ً ايعهط َٔ املع ٍ ا٫مج

 0 01فك  ارتفع  فٝٗا ايٓضب١ سا ٜغهٌ تطٛرا صاايبًا َجاٌ: قطااي ايعًاّٛ ا٭صاصا١ٝ  سٝاح عاٗ ت سٜااع٠ َأ          

  ٚف٢ قطااي  5100-5105طايب يهٌ يفقٛ ١٦ٖٝ ت رٜط ة  2 00اىل  5112-5112طايب يهٌ يفقٛ ١٦ٖٝ ت رٜط ة 

طاياب يهاٌ يفقاٛ ٦ٖٝا١ تا رٜط بتًاو ايكطايفاات          2 02اىل  0 00ايعًّٛ ايشرايف١ٝ ٚايبٝطزٜا١ ارتفاع املعا ٍ َأ     

طايااب يهااٌ يفقااٛ ٦ٖٝاا١ تاا رٜط  سااا ٜعٗااز اخاات٫٬ ة   5 22اىل  2 22ٚنااذيو قطاااي ايعًااّٛ اشلٓ صاا١ٝ َاأ 

أيفا اع ايطا٬  يفأ     سٜااع٠ ٛ خفض يف ع ايط٬  ٭يفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط  ٚيعٌ ذيو ه  تفضرلٙ ة ايتٛد٘ م

 (2أيف اع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط   )اْعز د ٍٚ 

 ْضب ايط٬   يهٌ يفقٛ ١٦ٖٝ ايت رٜط سضب ايكطايفات ا٭ناعمي١ٝ  2د ٍٚ 

 5100-5105 5112-5112 ايكطايفات ا٭ناعمي١ٝ

 اي ايفٕٓٛقط

 02,212 02,205 لمجايٞ أيف اع ايط٬ 

 0,020 0,502 لمجايٞ أيف اع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط
 2 00 2 00 ايٓضب١

 قطاي ايعًّٛ ا٭صاص١ٝ

 22,112 22,522 لمجايٞ أيف اع ايط٬ 

 2,222 2,225 لمجايٞ أيف اع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط
 2 00 0 01 ايٓضب١

 ٝطز١ٜقطاي ايعًّٛ ايشرايف١ٝ ٚايب
 21,022 25,222 لمجايٞ أيف اع ايط٬ 

 2,122 0,222 لمجايٞ أيف اع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط
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 5100-5105 5112-5112 ايكطايفات ا٭ناعمي١ٝ

 2 02 0 00 ايٓضب١

 قطاي ايعًّٛ ايطب١ٝ

 510,222 022,122 لمجايٞ أيف اع ايط٬ 

 50,525 02,152 لمجايٞ أيف اع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط
 2 2 2 2 ايٓضب١

 قطاي ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ

 025,222 521,205 يف اع ايط٬ لمجايٞ أ

 2,221 2,221 لمجايٞ أيف اع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط
 2 52 2 22 ايٓضب١

 قطاي ايعًّٛ اشلٓ ص١ٝ

 522,022 520,102 لمجايٞ أيف اع ايط٬ 

 2,225 2,220 لمجايٞ أيف اع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط
 5 22 2 22 ايٓضب١

 قطاي ايعًّٛ ايجكاف١ٝ

 202,222 225,222  لمجايٞ أيف اع ايط٬

 2,121 2,202 لمجايٞ أيف اع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط
 2 22 1 22 ايٓضب١

 قطاي ايعًّٛ ا٫دتُايف١ٝ

 0,150,055 002,2021 لمجايٞ أيف اع ايط٬ 

 2,212 2,521 لمجايٞ أيف اع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط
 1 552 2 522 ايٓضب١

  5102صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات  ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعايٞ  َؾز  املؾ ر: قايف ٠ بٝاْات ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫     

َٚٔ ْاس١ٝ أخز٣ ٜعٗز أٜقا َٔ اؾ ٍٚ ايضاابل إٔ ٖٓااى طفاز٠ اهابٝا١ ؼككا  ة قطااي ايعًاّٛ        

طاياب يهاٌ يفقاٛ ٦ٖٝا١ تا رٜط ة       2 22ايذلب١ٜٛ سٝح انفاض املعا ٍ مبكا ار ايٓؾاص تكزٜباا سٝاح ناإ        

ٞ ٖٛ انفاض أيف اع ايط٬  ب رد١ أندل َٔ سٜاع٠ أيفقاا٤ ٦ٖٝا١ ايتا رٜط      ٚرمبا ايضبب اؿكٝك5112/5112

   نذيو فإ قطاي ايعًاّٛ ايجكافٝا١ سكال تطاٛرا     5105/5100طايب يهٌ يفقٛ ١٦ٖٝ ت رٜط ة  2 52ٚأؽبش  

طاياب   1 22طاياب يهاٌ يفقاٛ ٦ٖٝا١ تا رٜط َكاباٌ        (2 22) 5105/5100اهابٝا ًَشٛظًا سٝح أؽبح املعا ٍ ة  

  ١٦ٝ5112/5112 ت رٜط ة يهٌ يفقٛ ٖ

طاياب يهاٌ يفقاٛ ٦ٖٝا١      5105/5100ة  2 2سٝاح صاذٌ     ٚة قطاي ايعًّٛ ايطبٝا١ ٖٓااى ثباتاًا ْضابٝا    

طايب يهٌ يفقٛ ١٦ٖٝ ت رٜط  ٚق  ه  ذيو تفضارلٙ فا٢ إٔ ْضاب١ ايشٜااع٠      2 2َكابٌ  5112/5112ت رٜط ة 

ع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايتا رٜط  دا ٜز باياذنز إٔ ٖاذٙ     أيف اع ايط٬  مل ؽتًص نجرلًا يفٔ ْضب١ ايشٜاع٠ ة أيف ا ة

ايٓضب١ تعتدل دٝ ٠ د ا  يهٔ سكٝك١ ا٭َز إٔ نًٝاات قطااي ايعًاّٛ ايطبٝا١ تعتادل ا٭نجاز ٚفاز٠ َأ سٝاح          

أيف اع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط  ل٫ أْ٘ ٜٓبغ٢ أخاذ ذياو عاذر َأ سٝاح املشٜا  َأ ا٫ْغاغا٫ت اـاؽا١ ب٦ٝٗا١           

   ايت رٜط ف٢ ٖذا ايكطاي اؿ٣ٛٝ 

طاياب يهاٌ يفقاٛ ٦ٖٝا١      2 22اىل  22ٚيف٢ً ايزةِ َٔ ايتشضٔ ة قطايفات َجاٌ ايعًاّٛ ايجكافٝا١ َأ     

ت رٜط ٚقطاي ايعًاّٛ ا٫دتُايفٝا١  ل٫ إٔ ٖاذا ايتشضأ ٫ٜاشاٍ بعٝا  يفأ املتٛصاطات ايعاملٝا١ اياع ٫ تتدطا٢            
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َجاٌ قطااي ايعًاّٛ     سٝاح ٫ٜاشاٍ املعا ٍ َزتفاع يًغاٜا١ ٚخاؽا١ ة قطااي         2طايب يهٌ يفقٛ ٦ٖٝا١ تا رٜط  02

-5105طايب يهٌ يفقاٛ ٦ٖٝا١ تا رٜط ة     552اىل  5112-5112ة  2 522ا٫دتُايف١ٝ بايزةِ َٔ أْ٘ انفض َٔ 

  ل٫ إٔ ٖذا املع ٍ ة س  ذات٘ َزتفاع يًغاٜا١ ٚتعطا٢ ع٫يا١ صاايب١ يفأ َضات٣ٛ اؾاٛع٠ ة ٖاذا ايكطااي  لذ           5100

 ٜؾعب ايتٛاؽٌ اؾٝ  بني ا٭صتاذ ٚط٬ب٘ 

 
 َٛقف املؤضطات ايتع١ًُٝٝ َٔ االعتُاد: 1/2/3

ميهٔ ايٓعز لىل يف ع ْٚضب١ َ٪صضاات ايتعًاِٝ ايعاايٞ اياع سؾاً  يفًا٢ ا٫يفتُااع َأ قباٌ اشل٦ٝا١           

ايك١َٝٛ يقُإ داٛع٠ ايتعًاِٝ ٚا٫يفتُااع  نُ٪عاز ذٚ ع٫يا١ فأُ امل٪عازات اي ايا١ يفًا٢ اؾاٛع٠ ة ايتعًاِٝ            

 :00ٛفٝش٢   ٚرصِ ت2ايعايٞ  ٜٚتقح ذيو َٔ خ٬ٍ د ٍٚ 

 

 َسجخ انًؤسسبد انزعهًٍٍخ انزى حصهذ عهى االعزًبد  2خذول 

 61* يف ع امل٪صضات اؿاؽ١ً يف٢ً ا٫يفتُاع

 **222 لمجايٞ َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ
 %2 2 ْضب١ امل٪صضات اؿاؽ١ً يف٢ً ا٫يفتُاع لىل لمجايٞ َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ

 .2114إلنكتروٍَ نهُئخ ضًبٌ جىدح انتعهُى واالعتًبد، َىفًجر انًصذر: انًىقع ا *

. )حُث تى حسبة انجبيعةخ انعًبنُةخ   2114انًصذر : قبعذ ثُبَبد وحذح انتخطُط االستراتُجٍ ودعى انسُبسبد،  **

فةر  نهةب ثًفبفتةبد انجًهىرَةخ،  ةمنا تةى احتسةبة جًُةع          11عهةً نَهةب يسسسةخ واحةذح فاةط ثةبنروى يةٍ وجةىد         

  ثبنجبيعبد انفكىيُخ سىاء  بٌ ثهب ثرايج تعهُى اَتتبو او اَتسبة يىجه عهً نَهب يسسسخ واحذح فاط(. انكهُبد
 

 

 2014 -2010اييت سضًت ع٢ً االعتُاد احملًٞ   تطٛز عدد َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ 11زضِ تٛعٝشٞ 

 

عاىل ايت٢ سؾً  يف٢ً ا٫يفتُاع تطٛر يف ع َ٪صضات ايتعًِٝ اي 00ٖذا ٜٚعٗز َٔ خ٬ٍ ايزصِ ايتٛفٝش٢         

نًٝا١ ٖٚاذا يفا ع قًٝاٌ      5سٝح بًغ  يف ع ايهًٝات ايت٢ سؾً  يفًا٢ ا٫يفتُااع    5102-5101احمل٢ً خ٬ٍ ايفذل٠ 

نًٝا١  ٖاذا ٚتٛاؽاٌ     61بٛاقاع   5102د ا لٍ أْ٘ يفٓاى تشاٜ ا ًَشٛظًا شلذٙ ايهًٝات يتبً  أقؾاٙ عًاٍٛ يفااّ   

  ف٢ لطار رفع اؾٛع٠ ايتع١ًُٝٝ بامل٪صضات ايتع١ًُٝٝ يف٢ً ا٫يفتُاع ايٛسارٙ عيفُٗا ٚؼفٝشٖا يًهًٝات يًشؾٍٛ

                                                 
4

طالب لكل عضو ٍيئة تزريض ،  14ٍو  OECDفإٌ متوشط رول الـ  Education at a glance 2014: OECD 2014 وفقًا لـ   

  ة تزريض.طالب لكل عضو ٍيئ 16ومتوشط رول االحتار األوروبي ٍو 
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َ٪صض١ تعًِٝ يفايٞ يف٢ً ا٫يفتُاع َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يقاُإ   61سؾٍٛ يف ع  2ٜٚعٗز َٔ د ٍٚ 

  ٚذيو َٔ لمجايٞ يف ع َ٪صضات ايتعًاِٝ ايعاايٞ   5102  ست٢ ْٛفُدل  NAQAAEدٛع٠ ايتعًِٝ ٚا٫يفتُاع 

% َأ لمجاايٞ َ٪صضاات ايتعًاِٝ ايعاايٞ فا٢ َؾاز  ٖٚا٢ ْضاب١          2 2َ٪صض١ تع١ًُٝٝ بٓضب١  222ٖٚٛ  ة َؾز

 ق ٚع٠ ٚلمنا متجٌ خط٠ٛ دٝ ٠ يف٢ً ايطزٜل مٛ اؾٛع٠ 

با أت   NAQAAE َٚع ا٭خاذ ة ا٫يفتباار إٔ اشل٦ٝا١ ايكَٛٝا١ يقاُإ داٛع٠ ايتعًاِٝ ٚا٫يفتُااع          

  5101ٔ امل٪صضات ايتع١ًُٝٝ ؼؾاٌ يفًا٢ ا٫يفتُااع َٓٗاا ة ايعااّ        ٚناْ  أٍٚ فُٛيف١ 5112َيفًُٗا فعًٝا ة 

َٚع ذيو فإٕ ٖذٙ ايٓضب١ ػعًٓا ْتضا٤ٍ يفٔ َ ٣ ق ر٠ ايغايب١ٝ ايععُا٢ َأ امل٪صضاات ة ايٛفاا٤ مبتطًباات      

اؾااٛع٠ ٚا٫يفتُاااع ٚفاال املعاااٜرل ايكَٛٝاا١  ٚرمبااا ٜااشعاع ا٭َااز تعكٝاا ًا لذا َااا عجٓااا قاا ر٠ تًااو امل٪صضااات يفًاا٢  

ؿؾٍٛ يف٢ً ايفتُاع َٔ دٗات عٚي١ٝ  لفاف١ لىل إٔ ايغايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ ٖاذا ايعا ع مل٪صضاات سهَٛٝا١  ساا      ا

 ٜقع تضا٫٩ أخز  ٖٚٛ ايٛفع ة َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ اـاؽ١ 

 

 Equityتهافؤ ايفسظ ٚايعداي١  1/3

 َكد١َ: 1/3/1

َبا أ تهااف٪ ايفازـ ٚايع ايا١ ة     ٜزنش ٖذا احملٛر يف٢ً َا ٣ قا ر٠ املٓعَٛا١ ايتعًُٝٝا١ يفًا٢ عيفاِ        

تٛسٜع ايفزـ ايتع١ًُٝٝ بني أبٓا٤ ايٛطٔ ايٛاس  صٛا٤ َٔ اإلْاخ أٚ ايذنٛر ٚيف٢ً اخت٬ف أَاانٔ تٛادا ِٖ   

دغزافٝا ٚاْتغارِٖ ة ربٛي ايٛطٔ  ٖٚٛ َاا ٜاتِ تٓاٚيا٘ َأ خا٬ٍ َ٪عازات ايتهااف٪ باني اؾٓضاني ة ْضاب           

بااايتعًِٝ ايعااايٞ باحملافعااات املدتًفاا١  ي٬يتشااام١ ايتٛسٜااع اؾغاازاة ا٫يتشااام ة ايتعًااِٝ ايعااايٞ  َٚ٪عااز يف اياا 

 ْٚؾٝب نٌ قافع١ َٔ لمجايٞ املكٝ ٜٔ بايتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز       

 

 االعتُاد ع٢ً احلضٍٛ َٔ ايعايٞ ايتعًِٝ َؤضطات َٛقف 12زضِ تٛعٝشٞ
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 :فسظ االيتشام بايتعًِٝ سطب ايٓٛع 1/3/2

 : ايعايٞاملكٝدٜٔ بايتعًِٝ  إمجايْٞطب١ االْاخ َٔ أٚاًل: 

 ملعا ٫ت ا٫يتشاام يهاٌ َأ اياذنٛر ٚا٫ْااخ بغاهٌ يفااّ ة         تغرل اإلسؾا٥ٝات لىل ٚدٛع ثباات ْضا   

 5105/5100%  ٚفا٢  0 22ٚيًاذنٛر   5112/5112% ة 2 22ايتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز  فًك  بًغ  ْضب١ ا٫ْااخ  ساٛاىل   

% يًاذنٛر ٚذيااو َاأ لمجااايٞ املكٝا ٜٔ ة ايتعًااِٝ ايعايٞ ٚتغاارل تًااو   2 22% َكابااٌ 2 22ناْا  ْضااب١ ا٫ْاااخ  

ٚدٛع ْٛيفًا َا َٔ تهاف٪ ايفزـ بني اؾٓضني ة ا٫يتشام بايتعًِٝ ايعايٞ   نُا ٜعٗاز َأ دا ٍٚ     ايٓضب لىل

   فُٝا ٢ًٜ  00  ٚرصِ تٛفٝشٞ 2

 5105/5100 – 5112/5112فزـ ا٫يتشام بايتعًِٝ ايعايٞ سضب ايٓٛي   2د ٍٚ 
 

 

 

 

 

 
     

  5102ر٠ ايتعًِٝ ايعاىل  َؾز  املؾ ر: قايف ٠ بٝاْات ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات  ٚسا

 

 بايتعًِٝ ايعاي5105/5100ٞ – 5112/5112:فزـ ا٫يتشام بايتعًِٝ ايعايٞ سضب ايٓٛي  00رصِ تٛفٝشٞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  5102املؾ ر: قايف ٠ بٝاْات ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات  ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعايٞ  َؾز  

 

 5100-5105 5112-5112 بٝإ

 2,239,323 2,501,561 )ذنٛر ٚاْاخ( لمجايٞ أيف اع ايط٬ 
 1,020,466 1,148,576 لمجايٞ أيف اع ايط٬  ا٫ْاخ

 1,218,857 1,352,985 لمجايٞ أيف اع ايط٬  ايذنٛر
 45.6 45.9 % ْضب١ ا٫ْاخ

 54.4 54.1 % ْضب١ ايذنٛر
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ني ٚفكا ألْٛاع َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ ثاًْٝا: ايتهافؤ بني اجلٓط  

يف٢ً ايزةِ َٔ تكار  َع ٫ت ا٫يتشام يهٌ َٔ ايذنٛر ٚاإلْااخ بغاهٌ يفااّ لذ تؾاٌ ْضاب١ اإلْااخ       

  ل٫ أْٓا ل  تفٛقا ٚافشا يإلْاخ ة ا٫يتشاام باؾاَعاات   5105/5100% ٚفل لسؾا٥ٝات 2252% ٚايذنٛر 2252ايٞ 

٢ٖٚ ا٭يف٢ً َكار١ْ ببك١ٝ أْٛاي َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ  ة سني تهإٛ   %0 22اؿه١َٝٛ  سٝح متجٌ ْضبتٗٔ 

% يًاذنٛر ة ٖاذا ايٓاٛي    22 21% شلاِ َكاباٌ ْضاب١    52 52ْضب١ اإلْاخ ٖٞ ا٭قٌ ة املعاٖ  ايعًٝا اـاؽ١ بٛاقع 

  02َٔ َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ نُا ٜعٗز َٔ رصِ تٛفٝش٢ 

 

  5102ايعايٞ  َؾز  ٚسار٠ ايتعًِٝ ٚعيفِ ايضٝاصات   ٫صذلاتٝذٞااملؾ ر: قايف ٠ بٝاْات ٚس ٠ ايتدطٝ  

 
ٚميهٔ تفضرل ٖذا ا٫خت٬ٍ ف٢ ْضب ايتهاف٪ بني اؾٓضني ٚفكا ٫خات٬ف ْاٛي امل٪صضاات ايتعًُٝٝا١     

٭صاابا  ثكافٝاا١ ٚادتُايفٝاا١  لذ تفقااٌ بعااض ا٭صااز َاأ ا٭َااانٔ ايبعٝاا ٠ يفاا ّ اةااذلا  بٓاااتِٗ ي٬يتشااام    

ميااْعٕٛ ة اةاذلا  أبٓاا٥ِٗ اياذنٛر َأ أداٌ ايتعًاِٝ  نُاا ٫ تفقاٌ بعاض ا٭صاز َأ             بايتعًِٝ ة سني ٫ 

طبكات ادتُايف١ٝ ق ع٠ اؿام بٓااتِٗ باايتعًِٝ اـااـ ٖٚاٛ َاا ٜعٗاز َأ سٜااع٠ ْضاب١ اإلْااخ باؾاَعاات            

 ايعا١َ  اؿه١َٝٛ ٚانفافٗا بايتعًِٝ اـاـ  فق٬ً يفٔ ارتفاي ْضب١ ايتفٛم يإلْاخ ف٢ اَتشاْات ايجا١ْٜٛ

 :سطب ايٓٛع١ ٝات األنادميكطاعتٛشٜع املكٝدٜٔ ع٢ً ايثايجًا: 

ؽتًااص ْضااب تٛسٜااع فاازـ ايتعًااِٝ ايعااايٞ سضااب ايٓااٛي بااني ايكطايفااات ا٭ناعميٝاا١  ففااٞ ايعاااّ    

فااإٕ ْضااب١ قٝاا  ا٫ْاااخ تفااٛم ْعرلتٗااا اـاؽاا١ بايااذنٛر ة   02نُااا ٜتقااح َاأ رصااِ تٛفااٝشٞ  5105/5100

% يفًا٢ ايتاٛايٞ ة ساني    21% 22ٚ% 22ّٚٛ ايذلب١ٜٛ ٚايفٕٓٛ ٚايعًّٛ ا٭صاص١ٝ بٓضاب  ؽؾؾات بعٝٓٗا َجٌ ايعً

 (5105/5100) ايعايٞ ايتعًِٝ َ٪صضات ٭ْٛاي ٚفكا لْاخ/ذنٛر ايعايٞ ايتعًِٝ فزـ تٛسٜع 02رصِ تٛفٝشٞ 
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ٜهٕٛ ْؾٝب ايذنٛر ة ؽؾؾات أخاز٣ أٚفاز سعاا َأ ا٫ْااخ َجاٌ ؽؾؾاات ايعًاّٛ اشلٓ صا١ٝ ٚايعًاّٛ           

% يًاذنٛر يفًا٢ ايتاٛايٞ   ٜٚعادل ٖاذا يفأ تفقا٬ٝت اؾٓضاني اياع ؽتًاص طبكاا            20% 22ٚا٫دتُايف١ٝ بٛاقع 

 دؾؿ ا٭ناعميٞ يًت

 

 .6002قبعذح ثٍبَبد وحذح انزخطٍط االسززارٍدً ودعى انسٍبسبد، وسارح انزعهٍى انعبنى، يصز، انًصذر: 

تطٛر ْضب ا٫يتشام سضب ايٓاٛي ة ايكطايفاات ا٭ناعميٝا١  ٚباملكارْا١ باني يفااَٞ        2ٜٚعٗز د ٍٚ 

ة ٖااذٙ ايٓضااب١ نُااا ٖااٛ اؿاااٍ فاا٢    لاا  إٔ بعااض ايكطايفااات تغااٗ  ثباتااًا ْضاابًٝا     5105/5100ٚ 5112/5112

 ايكطايفات ايتاي١ٝ:

% َٔ لمجايٞ املكٝ ٜٔ ة ٖاذا ايكطااي   02سٛاىل  5112/5112بًغ  ايٓضب١ املذنٛر٠ ة قطاي ايفٕٓٛ ة 

% َاأ لمجااايٞ  22% ٚأؽاابش  22ناْاا   5112/5112  َكابااٌ إٔ ْضااب١ ا٫ْاااخ ة   5105/5100% ة 02ٚأؽاابش  

  5105/5100املكٝ ٜٔ ة ٖذا ايكطاي ة 

% َأ لمجاايٞ املكٝا ٜٔ ة    00نذيو عٗ  قطاي ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ ثباتًا ْضبًٝا  لذ بًغ  ْضاب١ اياذنٛر   

% 22سااٛاىل  5112/5112  بُٝٓااا بًغاا   ْضااب١ ا٫ْاااخ ة  5105/5100% ة 00  ٚأؽاابش  5112/5112ٖااذا ايكطاااي ة 

  5105/5100% َٔ لمجايٞ املكٝ ٜٔ ة ٖذا ايكطاي ة 22ٚأؽبش  

 2013-2012 سطب ايٓٛع األنادمي١ٝ يكطاعاتا ع٢ً ايعايٞ بايتعًِٝ املكٝدٜٔ عدادتٛشٜع أ 15زضِ تٛعٝشٞ 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 38  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

ساي١ ايتهاف٪ بني اؾٓضني ة أيف اع املكٝ ٜٔ بايتعًِٝ ايعايٞ ٚفكا يًكطايفات ا٭ناعمي١ٝ 2د ٍٚ   

 2013-2012 2007-2006 ايكطايفات ا٭ناعمي١ٝ
 اْاخ ذنٛر اْاخ ذنٛر

 %22 %02 %22 %02 ايفٕٓٛ
 %21 %21 %21 %21 ايعًّٛ ا٭صاص١ٝ
 %22 %22 %02 %25 طز١ٜايعًّٛ ايشرايف١ٝ ٚايبٝ
 %22 %20 %21 %21 ايعًّٛ ايطب١ٝ
 %22 %00 %22 %00 ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ

 %52 %22 %52 %25 ايعًّٛ اشلٓ ص١ٝ
 %25 %02 %22 %25 ايعًّٛ ايجكاف١ٝ

 %02 %20 %02 %20 ايعًّٛ ا٫دتُايف١ٝ

 .6002بد، وسارح انزعهٍى انعبنى، يصز، قبعذح ثٍبَبد وحذح انزخطٍط االسززارٍدً ودعى انسٍبسانًصذر:             

 
% َأ لمجاايٞ املكٝا ٜٔ    25نذيو اؿاٍ ل ٙ ة قطاي ايعًّٛ اشلٓ ص١ٝ  سٝح بًغ  ْضب١ اياذنٛر  

ناْاا   5112/5112  ٚبايتبعٝاا١ فاإٕ ْضااب١ ا٫ْااخ ة   5105/5100% ة 22  ٚأؽابش   5112/5112ة ٖاذا ايكطاااي ة  

  5105/5100 ٖذا ايكطاي ة % َٔ لمجايٞ املكٝ ٜٔ ة52% ٚأؽبش   52

% َاأ لمجااايٞ 20ٚمل ٜغااٗ  قطاااي ايعًااّٛ ا٫دتُايفٝاا١ تغاارلًا ناابرلًا  سٝااح ناْاا  ْضااب١ ايااذنٛر  

 5112/5112  ٚبايتبعٝا١ فاإٕ ْضاب١ ا٫ْااخ ة     5105/5100% ة 20  ٚأؽابش   5112/5112املكٝ ٜٔ ة ٖذا ايكطاي ة 

  5105/5100ايكطاي ة % َٔ لمجايٞ املكٝ ٜٔ ة ٖذا 02% ٚأؽبش  02ناْ  

ٜٚب ٚ ٚافشًا سا صابل تفقاٌٝ ا٫ْااخ ا٫يتشاام بكطايفاات أناعميٝا١ بعٝٓٗاا َجاٌ قطااي ايفٓإٛ           

ٚ 22ٚقطاي ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ  سٝح تزتفع ْضب قٝ  ا٫ْاخ ة ٖذٙ ايكطايفات يتُجاٌ )  % ة ايعًاّٛ  22% ة ايفٓإٛ  

يااذنٛر ا٫يتشااام بكطايفااات أناعميٝاا١ أخااز٣ َجااٌ     ٜٚاانتٞ ة َكابااٌ ٖااذا تفقااٌٝ ا5105/5100ايذلبٜٛاا١( ة 

% 22قطايفات ايعًّٛ اشلٓ ص١ٝ ٚ ايعًّٛ ا٫دتُايف١ٝ  سٝح تزتفع ْضب قٝ  ايذنٛر ة ٖذٙ ايكطايفاات يتُجاٌ   

  5105/5100% ة ايعًّٛ ا٫دتُايف١ٝ ة 20ة ايعًّٛ اشلٓ ص١ٝ  ٚ

بني ايذنٛر ٚا٫ْااخ  سٝاح لا      أَا ة بعض ايكطايفات ا٭خز٣ س خ تغرلًا ًَشٛظًا ة ْضب ايكٝ   

 :َا ًٜٞ

% َأ لمجاايٞ املكٝا ٜٔ يهاٌ َُٓٗاا ة ٖاذا       21قطاي ايعًّٛ ا٭صاص١ٝ ناْ  ْضاب١ اياذنٛر ٚاإلْااخ    

% َكاباٌ ارتفااي ْضاب١    21  سٝح انفق  ْضب١ اياذنٛر اىل  5105/5100  بُٝٓا  تغرلت ة 5112/5112ايكطاي ة 

ٓا٢َ تفقاٌٝ ا٫ْااخ ي٬يتشاام بايتدؾؾاات اياع ٜقاُٗا قطااي ايعًاّٛ         %   سا ٜع  َ٪عزا يف٢ً ت21ا٫ْاخ اىل 

 ا٭صاص١ٝ َكابٌ انفاض تٛد٘ ايط٬  ايذنٛر شلذا ايكطاي 

% يهاٌ  21ٚل  ا٭َز ْفض٘ ٜتهزر ة قطاي ايعًاّٛ ايطبٝا١ سٝاح تاتغرل ْضاب١ اياذنٛر ٚا٫ْااخ َأ         

  5105/5100% يإلْاااخ ة 22% يًااذنٛر ٚ 20بح   يتؾاا5112/5112َُٓٗااا َاأ لمجااايٞ املكٝاا ٜٔ ة ٖااذا ايكطاااي ة   

ن ٫ي١ يف٢ً اػاٙ ا٫ْااخ ي٬يتشاام بايتدؾؾاات اياع ٜقاُٗا قطااي ايعًاّٛ ايطبٝا١ َكاباٌ انفااض تٛدا٘            

 ايط٬  ايذنٛر شلذا ايكطاي 
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رلًا ٚافااشا  ة ايٓضااب ٚفكااا  نُااا ٜضااذٌ قطااايفٞ ايعًااّٛ ايشرايفٝاا١ ٚايبٝطزٜاا١ ٚايعًااّٛ ايجكافٝاا١ تغاا   

 ٞ ٖذا ايتغرل أٜقا ة ؽاحل سٜاع٠ ْضب١ تفقٌٝ ا٫ْاخ ي٬يتشام بٗذٙ ايكطايفات  سٝح:  ٜٚنتيًذٓط

عااٗ  قطاااي ايعًااّٛ ايشرايفٝاا١ ٚايبٝطزٜاا١ تغاارلًا ٚافااشًا ة ايٓضااب ٚفكااا يًذاآط فًكاا  ناْاا  ْضااب١  

فاإ     ٚبايتبعٝا١ 5105/5100% ة 22  ٚأؽابش   5112/5112% َٔ لمجايٞ املكٝ ٜٔ ة ٖذا ايكطاي يفااّ  25ايذنٛر 

 % َٔ لمجايٞ املكٝ ٜٔ ة ٖذا ايكطاي 22يتؾبح  5105/5100% ٚارتفع  ة 02ناْ   5112/5112ْضب١ ا٫ْاخ ة 

% َأ لمجاايٞ   25أٜقا عاٗ  قطااي ايعًاّٛ ايجكافٝا١ تغارلًا ٚافاشًا ة ايٓضاب  لذ بًغا  ْضاب١ اياذنٛر           

 5112/5112بايتبع١ٝ فإ ْضاب١ ا٫ْااخ ة     5105/5100ٚ% ة 02  ٚأؽبش  5112/5112املكٝ ٜٔ ة ٖذا ايكطاي يفاّ 

 % َٔ لمجايٞ املكٝ ٜٔ ة ٖذا ايكطاي 25يتؾبح  5105/5100% ٚارتفع  ة 22ناْ  

 

 اجلغسايف:عداي١ ايتٛشٜع  1/3/3

   ٚاياذ٣ ٜعٗاز تبآٜااً   ملُٗا١ ايعايٞ املتاس١ َٔ امل٪عازات ا ٜع  َ٪عز يف اي١ ايتٛسٜع اؾغزاة يفزـ ايتعًِٝ 

افعات مبا ميجٌ اخت٫ً٬ ة تٛسٜع ايفزـ بٝٓٗا  سٝح تؾاٌ ْضاب١ ايفازـ ايتعًُٝٝا١ املتاسا١      بني احمل ٚافشًا

% 01% ة بعض احملافعات نايكاٖز٠ ٚاؾٝش٠  ة ساني أْٗاا تكاٌ يفأ     21يًف١٦ ايعُز١ٜ باحملافعات ٭نجز َٔ 

ز اياذٟ ٜغارل لياٞ أٚيٜٛا١     ة قافعات أخزٟ نايفّٝٛ ٚايبشرل٠ ٚاملٓٝاا  لفااف١ اياٞ احملافعاات اؿ ٚعٜا١  ا٭َا      

فزـ اإلتاس١ بتًو احملافعات  نُا ٜعٗز إٔ ةايب١ٝ احملافعات تضذٌ ْضبا أقاٌ َأ املتٛصا  ايعااّ ة      سٜاع٠

%  َايفاا ا 52يفًاا٢ املضاات٣ٛ ايكااَٛٞ ٖٚاا٢   55-02يٓضااب١ ايطاا٬  املكٝاا ٜٔ َاأ ايف٦اا١ ايعُزٜاا١   5105/5100ايعاااّ 

صعٝ  ٚسلاٍ صٝٓا٤ ٚاي ق١ًٝٗ(   ٚذياو نُاا ٜعٗاز َأ رصاِ      قافعات )ايكاٖز٠ ٚاؾٝش٠ ٚاإلصهٓ ر١ٜ ٚبٛر

  02تٛفٝش٢ 
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.2014، مصر، وزارة التعليه العاىلورعه الصياشات،  االشرتاتيجيقاعزة بياىات وحزة التدطيط املضدز:   

لىل  5112/5112% ة 2 01ل  إٔ ٖٓاى انفاض يًُتٛص  ايعاّ َٔ  5112/5112ٚباملكار١ْ بايٛفع ة 

سا ٜع  تطٛرًا صايبًا   ٚرمبا ٜهٕٛ تنثرل ص١ٓ ايفزا  ٖٛ ايضبب ٚرا٤ ٖذا ا٫نفاض  ٚد ٜز  5105/5100% ة 52

 ة أةًب ايكطايفات ا٭ناعمي١ٝ  5102/5102ٜٓتعز إٔ ٜٓت٢ٗ ة  5101/5100بايذنز إٔ أثز ص١ٓ ايفزا  املُت  َٔ 

ايبعض ٚصايبا َع ايبعض اٯخز   سٝح ميهٔ ٖذا ٚل  إٔ ايتبأٜ ف٢ ايٓضب بني احملافعات ٜنتٞ لهابٝا َع 

رؽ  بعض ايتطٛرات اإلهاب١ٝ ايع طزأت يفًٞ بعض احملافعات  سٝح انفق  ايٓضب١ ة قافع١ ايكاٖز٠ 

  ة املكابٌ فإ تطٛرا صايبًا ميهٔ رؽ ٙ ة بعض احملافعات 5105/5100% ة 2 22لىل  5112/5112% ة 2 20َٔ 

  فع٢ً صبٌٝ املجاٍ 5112/5112بغهٌ نبرل يفٓ  َكارْت٘ بايعاّ  5105/5100ة يفاّ ٚايع انفق  فٝٗا ايٓضب 

  ٚا٭َز 5105/5100% ة 2 0يتؾبح  5112/5112% ة 5 0ل  قافع١ دٓٛ  صٝٓا٤ انفق  فٝٗا ايٓضب١ َٔ 

 ايتايٞ  02ٚرصِ تٛفٝشٞ  02ٜتهزر نُا ٜعٗز باملكار١ْ بني رصِ تٛفٝشٞ 

 2013-2012 يف يف نٌ حمافظ١ َٔ حمافظات اجلُٗٛز١ٜ  22 -18  ايعُس١ٜ ايف١٦ َٔ تٛشٜع فسظ ايتعًِٝ ايعاىل 16زضِ تٛعٝشٞ 
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 .6002د وحذح انزخطٍط االسززارٍدً ودعى انسٍبسبد، وسارح انزعهٍى انعبنى، يصز، قبعذح ثٍبَبانًصذر: 
 

َاأ  ٜاانتٞٚػا ر اإلعااار٠ لىل إٔ ايتطااٛر اإلهااابٞ اياذ٣ ْعٓٝاا٘ بانفاااض ايٓضااب ة ٖاذا املٛقااع لمنااا    

َٓعٛر ؼكٝل يف اي١ أندل َٔ خ٬ٍ خفض سا ٠ ايتباأٜ باني احملافعاات  ا٭َاز اياذ٣ ٫ ٜعٓا٢ إٔ انفااض         

ْضب ايكٝ  ة احملافعات َٔ لمجايٞ ايف١٦ ايعُز١ٜ ٖاٛ املضاتٗ ف باٌ يفًا٢ ايعهاط َأ ذياو  ٚيهأ فا٢ لطاار           

عاخاٌ   55-02تٛسٜع أنجز يف اي١ يفزـ ايتعًِٝ يفدل احملافعات ٚمباا ٜتفال ٚيفا ع ايضاهإ فا٢ ايف٦ا١ ايعُزٜا١        

 نٌ قافع١ 

ٞ لا  إٔ قافعاات بعٝٓٗااا   ٚبتشًٝاٌ ْؾاٝب ناٌ قافعاا١ َأ لمجاايٞ املكٝا ٜٔ ة ايتعًااِٝ ايعااي       

تضتشٛذ يف٢ً ْضب يفاي١ٝ َٔ لمجايٞ املكٝ ٜٔ ة ايتعًاِٝ ايعاايٞ يفًا٢ سضاا  قافعاات أخاز٣  فعًا٢ صابٌٝ         

% َاأ لمجااايٞ املكٝاا ٜٔ ة ايتعًااِٝ ايعااايٞ ة ايعاااّ    52املجاااٍ تضااتشٛذ ايكاااٖز٠ يفًاا٢ ايٓؾااٝب ا٭ناادل بٓشااٛ     

%  ة 02%   ًٜٚٝٗااا قافعاا١ اؾٝااش٠ بٓضااب١ 52ناْاا  سٝااح  5112/5112  بانفاااض يفاأ ْضاابتٗا ة 5105/5100

%  ٚبغاهٌ يفااّ فاإ ٖٓااى ثباات ْضاب٢ أٜقاا باني         05سٝاح ناْا    5112/5112َضذ١ً ارتفايفا يفٔ  5105/5100

ة ٖاذا ايغانٕ ة أةًاب احملافعاات   َٚأ امل٬ساغ ايتباأٜ ايغا ٜ  باني ايٓضاب١            5105/5100ٚ 5112/5112ايعاَني 

ٓا٤ ٚايااٛاعٟ % ٚبااني ايٓضااب ا٭ؽااغز نُااا ٖااٛ اؿاااٍ ة قافعااات دٓااٛ  صاا52ٝز٠ ا٭ناادل ة قافعاا١ ايكاااٖ

% ٚأقٌ  سا ٜع٢ٓ اخت٫ً٬ ة يف اي١ تٛسٜع فزـ ايتعًِٝ ايعاايٞ   0 1سٝح تهٕٛ ايٓضب١  ز اؾ ٜ  ٚايبشز ا٭مح

  2رقِ  نُا ٜتقح َٔ اؾ ٍٚ ايتايٞ

 

 

 

 

 

 

 2007-2006 يف اجلُٗٛز١ٜ حمافظات ٌ حمافظ١ َٔيف ن 22 -18  ايعُس١ٜ ايف١٦ َٔ تٛشٜع فسظ ايتعًِٝ ايعاىل 17زضِ تٛعٝشٞ 
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 هىرٌخ يٍ إخًبنً انطالة انًقٍذٌٍ فً انزعهٍى انعبنًَصٍت يحبفظبد اندً 9خذول 

 املٓٛف١ٝ ايكًٝٛب١ٝ ايغزب١ٝ أصٝٛط ايغزق١ٝ اي ق١ًٝٗ اإلصهٓ ر١ٜ اؾٝش٠ ايكاٖز٠ ايض١ٓ

2006-2007 26.5% 12.7% 8.3% 7.0% 6.2% 4.9% 5.3% 3.8% 3.8% 

2012-2013 24.3% 15.3% 9.0% 7.4% 6.2% 4.7% 4.6% 4.1% 3.0% 
ٖٛازص ايض١ٓ  أصٛإ اإلزلايف١ًٝٝ بٛرصعٝ  املٓٝا ايبشرل٠ نفز ايغٝخ ب٢ٓ صٜٛص قٓا 

2006-2007 2.8% 2.2% 2.3% 2.6% 2.2% 1.9% 1.7% 1.0% 1.4% 

2012-2013 2.7% 2.6% 2.4% 2.2% 2.2% 2.0% 1.3% 1.2% 1.1% 
 دٓٛ  صٝٓا٤ ٜ ايٛاعٟ اؾ  ايبشز ا٭محز َطزٚح ا٭قؾز سلاٍ صٝٓا٤ ايضٜٛط ايفّٝٛ عَٝاط ايض١ٓ

2006-2007 1.3% 0.9% 0.6% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.02% 

2012-2013 1.0% 0.9% 0.6% 0.5% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.01% 
 .6002قبعذح ثٍبَبد وحذح انزخطٍط االسززارٍدً ودعى انسٍبسبد، وسارح انزعهٍى انعبنى، يصز، انًصذر: 

 

% َأ لمجاايٞ املكٝا ٜٔ )قافعاات     21ت فك  تضتشٛذ يف٢ً مٛ ٚػ ر اإلعار٠ لىل إٔ ث٬خ قافعا

يف٢ً بك١ٝ احملافعات ٚايع ب ٚرٖا ٜهٕٛ ْؾاٝب  ا٭خز٣ % 21ايكاٖز٠ ٚاؾٝش٠ ٚاإلصهٓ ر١ٜ( ة سني ٜتٛسي اياا

   02قافعات اي يتا فٝٗا ٖٛ ا٭ندل  نُا ٜعٗز َٔ رصِ تٛفٝش٢ 

 

 .2014، مصر، وزارة التعليه العاىلورعه الصياشات،  جياالشرتاتيقاعزة بياىات وحزة التدطيط املضدز: 

ٜٚٓبغٞ إٔ ت٪خذ ٖذٙ ايٓضب عاذر ْعازًا ٫يتشاام أبٓاا٤ بعاض احملافعاات ا٭خاز٣ باايتعًِٝ ايعااىل          

مبشافعات ايكاٖز٠ ٚاؾٝش٠ ٚاإلصهٓ ر١ٜ  أ٣ إٔ املًاتشكني باحملافعاات اياج٬خ يٝضاٛا نًاِٗ َأ أبٓاا٤ ْفاط         

 ذ َٛفٛي عرد١ تزنش ةايب١ٝ امل٪صضات ايتع١ًُٝٝ ف٢ تًو احملافعات ب رد١ أنادل احملافع١   فق٬ً يفٔ أخ

 يف َضس ايعايٞ ايتعًِٝ يف املكٝدٜٔ ايطالب إمجايٞ َٔ اجلُٗٛز١ٜ حمافظات ْضٝب 18زضِ تٛعٝشٞ 
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  أٚ يف٢ً ا٭قٌ فُٝاا ٜتعًال     أ٣ أ١ُٖٝ ليفاع٠ ايٓعز ف٢ اْتغار امل٪صضات ايتع١ًُٝٝ يفدل احملافعاتبعني ا٫يفتبار

  بامل٪صضات اؾ ٜ ٠ املتٛقع لْغا٩ٖا

 

 External efficiencyايهفا٠٤ اخلازد١ٝ  1/4

 َكد١َ : 1/4/1

يًتعًِٝ ايعاايٞ عٚرًا َُٗاًا ة رفاع نفاا٠٤ أفازاع اجملتُاع ٚتُٓٝا١ قا راتِٗ  َٚأ أٖاِ ايزناا٥ش اياع             

ٜعتُ  يفًٝٗا ايُٓٛ ا٫قتؾاعٟ  لذ إٔ ايع٬ق١ بني ايتعًِٝ ٚايعٌُ يف٬ق١ عٜٓاَٝهٝا١ ذات اػااٖني عٝاح ٜا٪ّثز     

ٌّ َُٓٗا بااٯخز  ٚيكا  اْطًكا  أْعُا١ ايتعًاِٝ اؿ       ٜجا١ ياتً  اؿادا١ املتشاٜا ٠ يًهاٛاعر ايبغاز١ٜ       ٜٚتنثز ن

امل٪١ًٖ فايهفا٠٤  اـارد١ٝ تتشكل  مب ٣ ق ر٠ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ يف٢ً ؼكٝل أٖ اف اجملتُع َٔ خ٬ٍ اَا اعٙ  

 باـزهني يإلصٗاّ ة ايٓغاطات املتع ع٠  َٚك ر٠ ٖ٪٤٫ اـزهني يف٢ً الاس أيفُاشلِ بهفا٠٤ 

١ يًهفا٠٤ اـارد١ٝ يًتعًِٝ ايعايٞ   ٚايذ٣ ٜٓااقػ بعاض َ٪عازات ايبطايا١     ٜٚتٓاٍٚ ٖذا احملٛر عراص 

ٚخاؽ١ ايبطاي١ بني خزهٞ ايتعًِٝ ايعايٞ لىل داْب َ٪عزات ايتٛظص ٚايع تتٓاٍٚ سذِ ايعُاي١  با٭ْغاط١  

 ا٫قتؾاع١ٜ باإلفاف١ لىل ايتٛسٜع ايهُٞ ٚاؾغزاة يًعُاي١ باـارز     

 

 َؤغسات ايبطاي١: 1/4/2

   6006-6003سُخ فأكثز( عبيً  01رطىر أعذاد انًزعطهٍٍ حست انًؤهم انذراسً ) 00ذول خ

 )انعذد ثبألنف(  

 امل٪٬ٖت اي راص١ٝ
َع ٍ ايُٓٛ  ايتٛسٜع ايٓض  ايتٛسٜع ايع عٟ

 2012 2003 2012 2003 ايضٟٓٛ
 30.6 9.4 0.9 301 19.1 قبٌ املتٛص 

 0.8 49.5 66.7 1,592.50 1,478.50 املتٛص 
 2.5 5.7 6.6 183.1 145.8 فٛم املتٛص 

 7.7 35.1 25.6 1,127.70 565.8 َ٪ٌٖ داَعٞ
 8.8 0.3 0.2 8.6 3.9 َ٪ٌٖ فٛم اؾاَعٞ

 4.1 100 100 3,212.90 2,213.10 اإلمجايٞ
انًزكشي نهزعجئخ واالحصبء ، انًصذر : انُست وانًعذالد يٍ إعذاد فزٌق انعًم اعزًبدا عهى ثٍبَبد اندهبس 

 (6006-6003َشزح انقىح انعبيهخ )
 

ٖذا ٜٚغهٌ املتعطًني َٔ مح١ً  امل٪٬ٖت اؾاَع١ٝ املزتب١ ايجا١ْٝ َٔ سٝح سذِ املاتعطًني  اذ بًا    

% َٔ لمجايٞ املاتعطًني   ٚاصاتُزت ا٭يفا اع ة    2 52بٓضب١ بًغ   5110أيص َتعطٌ خ٬ٍ ايعاّ  2 222يف عِٖ  

% صآًٜٛا يرلتفاع    2 2%  سٝاح صاذً  َعا ٍ مناٛ بًا       0 02ًَٕٝٛ َتعطٌ بٓضب١ بًغ   0 0زع٠ يتبً  سٜاع٠ َط

ٜغرل بٛفٛح ليٞ ٚدٛع فذ٠ٛ نابرل٠ باني   ق  (  ٖٚٛ َا 5105-5110يفٔ املتٛص  ايعاّ يًذُٗٛر١ٜ خ٬ٍ ايفذل٠ )

 كزدات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاستٝادات صٛم ايعٌُ 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 44  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

١ً امل٪٬ٖت قبٌ املتٛصط١ ا٭َز ايذ٣ صذٌ يف٢ً لثازٙ أيفًا٢ َعا ٍ    ٚتشاٜ ت أيف اع املتعطًني بني مح

% صٜٓٛا يًُتعطًني  ٖٚٛ َا ٜغرل ٫ستٝاز صٛم ايعُاٌ ـازهني مبضاتٟٛ تعًُٝاٞ َتٛصا       2 01منٛ ٚايباي  

% فكا  َأ امجاايٞ    2 2فننجز  ثِ املتعطًإٛ َأ محًا١ املا٪٬ٖت فاٛم املتٛصاط١ ٚاياع تؾاٌ ْضابتِٗ اياٞ           

  ٖٚاٛ َااا ٜعا  َ٪عااز ٫ستٝااز صااٛم ايعُاٌ ـزهااٞ ايتعًاِٝ ايعااايٞ ايفاال  لذ إٔ ْضااب١       5105يفاااّاملاتعطًني ة  

 (02رقِايبطاي١ َِٓٗ ق ٚع٠  )اْعز رصِ تٛفٝشٞ 

  (5105-5110املؾ ر: اؾٗاس املزنشٟ يًتعب١٦ ٚا٫سؾا٤   ْغز٠ ايك٠ٛ ايعا١ًَ )

 

ت ايتعًاِٝ اؾااَعٞ خا٬ٍ ايفاذل٠     َٚٔ ْاسٝا١ أخاز٣  تبآٜا  أيفا اع املاتعطًني باني خزهاٞ نًٝاا        

ْفضاٗا  سٝاح تاانتٞ ة املزتبا١ ا٭ٚىل املااتعطًني اؿاؽاًني يفًاا٢ بهاايٛرٜٛظ ا٭يفُاااٍ ايتذارٜا١ ٚاإلعار٠ بٓضااب١       

  ٚقاا  ٜزدااع ذيااو لىل سٜاااع٠ يفاا ع خزهااٞ   5105% َاأ لمجااايٞ املااتعطًني بااايتعًِٝ اؾاااَعٞ يفاااّ   52بًغاا  

رٜا١ مباا   عُاٌ أٚ لىل يفا ّ ايتنٖٝاٌ ايهااف ؿًُا١ املا٪٬ٖت ايتذا      ايتدؾؾات ايتذار١ٜ يفٔ املطًٛ  فا٢ صاٛم اي  

  ًٜٝ٘ املتعطًإٛ اؿاؽإًٛ يفًا٢ يٝضااْط اٯعا  ٚا٭يضأ ٚاي راصاات اإلصا١َٝ٬        ٜتفل َٚتطًبات صٛم ايعٌُ

 % َٔ لمجايٞ املتعطًني َٔ بني خزهٞ ايتعًِٝ ايعايٞ 0 02بٓضب١ بًغ  

اؽًني يفًٞ بهايٛرٜٛظ ليفا اع املعًُاني ٚاملا٪٬ٖت ايذلبٜٛا١     ة سني ٜنتٞ املتعطًٕٛ بني اـزهني اؿ

% َأ لمجاايٞ املاتعطًني باايتعًِٝ ايعاايٞ ًٜٝا٘ املتعطًإٛ اؿاؽاًني يفًا٢          2 05ف٢ املزتب١ ايجايج١ بٓضب١ بًغ   

% بُٝٓااا صااذٌ املتعطًاإٛ َاأ ساااًَٞ باااقٞ املاا٪٬ٖت  2 01يٝضاااْط سكااٛم ٚعاازٜع١ لصاا١َٝ٬ بٓضااب١ بًغاا   

% َاأ لمجااايٞ املااتعطًني َاأ خزهااٞ ايتعًااِٝ ايعااايٞ  ة ايٛقاا  ْفضاا٘ صااذٌ     ٫2 تتعاا ٣  اؾاَعٝاا١  ْضااب١

املتعطًٕٛ اؿاؽًٕٛ يف٢ً بهايٛرٜٛظ ة خ َات ايٓكٌ ٚايبشز١ٜ ٚايطرلإ ٚاـ َات ا٭١َٝٓ أعْاٞ ْضاب١ باني    

٢ أيفا اع املكباٛيني   % َٔ لمجايٞ املتعطًني باؾُٗٛرٜا١  ا٭َاز اياذ٣ ٜضاتًشّ ليفااع٠ ايٓعاز فا       5املتعطًني يتبً   

 (2012-2003) ايفرت٠ خالٍ( فأنجس ض١ٓ 15) دزاض٢ َؤٌٖ أخس سطب يًُتعطًني ايٓطيب ايتٛشٜع 19 تٛعٝشٞ زضِ
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باؾاَعات سضب ايتدؾؾات ٚربطٗا بضٛم ايعٌُ ٚايضعٞ يعٌُ ت رٜب ؼًٜٛٞ يًدزهني َأ ايتدؾؾاات   

 ايع ٜتٛفز يفًٝٗا طًب ة صٛم ايعٌُ يه٢ ٜهٕٛ بإَهاِْٗ اؿؾٍٛ يف٢ً فزـ يفٌُ َٓاصب١ 

بٝاا١ ٚاٯعا  أْاا٘ ٫سياا  نًٝااات ايتذااار٠ ٚايذل   50  ٬ٜٚ51سااغ َاأ خاا٬ٍ ايااززلني ايتٛفااٝشٝني      

( نُا صذً  نًٝاات  5105-5110ٚا٫يف٬ّ ٚا٫ثار أنجز ايهًٝات َٓبعًا ٚراف ًا ر٥ٝضًا يًُتعطًني خ٬ٍ ايفذل٠ ) 

اشلٓ ص١ ٚايعًّٛ اسعٜاعا ًَشٛظا ؿذِ ايبطاي١ بني اـزهني  خا٬ٍ ْفاط ايفاذل٠ ا٭َاز اياذ٣ ٜتطًاب ايعُاٌ        

ؾؾاات اـازهني ٫ستٝاداات صاٛم ايعُاٌ ٚعراصا١       يف٢ً فزٚر٠ سٌ َغه١ً ايبطاي١ َٔ خ٬ٍ َٛانب١ ؽ

ساي١ ٚؽؾؾاات ناٌ نًٝا١ يفًا٢ سا ٠  باإلفااف١ لىل خًال َضاارات ْٛيفٝا١  ٚبٝٓٝا١ د ٜا ٠ تفاتح أفاام              

ْغز٠  َضتُ ٠ َٔ ٭ْٗا د ٜ ٠  يًتٛظص عاخٌ صٛم ايعٌُ َٚع ذيو ٫ب  ٚإٔ ْنخذ ايبٝاْات بغ٧ َٔ اؿذر 

ةرل سج١ً يًُذتُع بايهاٌَ ٚيفًٝٗا فُٛيف١ َٔ احملا عات ايٛاداب أخاذٖا    ايك٠ٛ ايعا١ًَ  ٚايت٢ ةايبًا َا تهٕٛ 

 ف٢ ا٫يفتبار  

 .(2012-2003) العاملة القوة ىشرة ، واالحصاء للتعبئة املركسي اجلَاز:  املضدز

 2003 ايعاّ خالٍ اجلاَعٞ ايتعًِٝ نًٝات خسجيٞ َٔ املتعطًني أعداد تٛشٜع 20تٛعٝشٞ زضِ
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 (2012) العاملة القوة ىشرة ، واالحصاء للتعبئة املركسي اجلَاز:  املضدز

 

 :سجيٞ ايتعًِٝ ايعاىلايتػغٌٝ خل حتًٌٝ َعدالت  1/4/3

عااٗ ت َؾااز تشاٜاا ًا َضااتُزًا ة سذااِ املغااتغًني َاأ خزهااٞ ايتعًااِٝ اؾاااَعٞ ٚفااٛم املتٛصاا              

 5112صاا١ٓ فااننجز( يفاااّ   02% َاأ لمجااايٞ املغااتغًني سضااب اؿاياا١ ايتعًُٝٝاا١ )    2 02سٝااح بًغاا  ايٓضااب١    

  55زصاااِ ايتٛفاااٝشٞ نُاااا ٖاااٛ َٛفاااح باي 5105% خااا٬ٍ يفااااّ 0 55ٚارتفعااا  ايٓضاااب١ تااا رهٝا يتؾاااٌ لىل

ا٭َااز ايااذ٣  رمبااا ٜعااش٣ لىل تشاٜاا  أيفاا اع اـاازهني خاا٬ٍ ايفااذل٠ ايضااابك١ ٚايٓاػاا١ يفاأ ايتٛصااع ة أيفاا اع        

 َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚارتفاي َع ٫ت ايكٝ  ا٫مجاي١ٝ 

 2012 ايعاّ خالٍ اجلاَعٞ ايتعًِٝ نًٝات خسجيٞ َٔ املتعطًني أعداد تٛشٜع21 تٛعٝشٞ زضِ
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ٜٚتضااِ ٖٝهااٌ املغااتغًني َاأ خزهااٞ ايتعًااِٝ اؾاااَعٞ بااايذلنش  ة َٗاأ ا٫خؾااا٥ٝني ٚأؽااشا            

عًُٝاا١  ٜٚاانتٞ ة املزتباا١ ايجاْٝاا١ َٗاأ رداااٍ ايتغاازٜع ٚنبااار املضاا٦ٛيني ٚاملاا ٜزٜٔ  ًٜٚٝٗااا َٗٓاا١           املٗاأ اي

ايفٓااااٝني  أَااااا بايٓضااااب١ شلٝهااااٌ املغااااتغًني َاااأ خزهااااٞ ايتعًااااِٝ فااااٛم املتٛصاااا  فٝذلنااااش ة َٗاااأ      

  ا٫خؾاااا٥ٝني ٚأؽاااشا  املٗااأ ايعًُٝااا١ ًٜٝٗاااا ة املزتبااا١ ايجاْٝااا١ َٗااأ ايفٓاااٝني َٚضاااايف ٚ ا٭خؾاااا٥ٝني         

بُٝٓاااا ٜااانتٞ ة املزتبااا١ ايجايجااا١ ردااااٍ ايتغااازٜع ٚنباااار املضااا٦ٛيني ٚاملااا ٜزٜٔ نُاااا ٜتقاااح َااأ ايزصاااِ     

  50ايتٛفٝشٞ 

 

 

 5105املؾ ر: اؾٗاس املزنشٟ يًتعب١٦ ٚا٫سؾا٤   ايٓغز٠ ايض١ٜٛٓ اجملُع١ يًك٣ٛ ايعا١ًَ 

 

 

 

 (2012-2008) ايفرت٠ خالٍ املػتغًني إمجايٞ َٔ ايعايٞ ايتعًِٝ خسجيٞ َٔ تطٛز ْطب املػتغًني 22 تٛعٝشٞ زضِ

 (باأليف دايعد( )2012 عاّ) ايس٥ٝط١ٝ املٗٔ أقطاّ ألِٖ ايعايٞ ايتعًِٝ خسجيٞ َٔ املػتغًني ٖٝهٌ 23 تٛعٝشٞ زضِ
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ي ايتعًاااِٝ ة نُاااا ٜذلناااش املغاااتغًني َااأ خزهاااٞ ايتعًاااِٝ اؾااااَعٞ ٚفاااٛم املتٛصااا  ة قطاااا   

ًَٝاااإٛ يفاَااااٌ  ًٜٝاااا٘ قطاااااي اإلعار٠ ايعاَاااا١ ٚاياااا فاي ٚايقااااُإ     2 0املزتباااا١ ا٫ٚىل ٚايااااذ٣ ٜقااااِ مااااٛ  

 ٟ أيااص يفاَااٌ  ثااِ قطاااي ػااار٠ اؾًُاا١ ٚايتذش٥اا١ بٓشااٛ        211ٚايااذ٣ ٜضااتشٛذ يفًاا٢     ا٫دتُااايفٞ اإلدبااار

أياااص يفاَاااٌ   بُٝٓاااا ٜااانتٞ ْغااااط ايؾااآايفات ايتشًٜٛٝااا١ ة املزتبااا١ ايزابعااا١ يٝضاااتشٛذ يفًااا٢ َاااا ٜكاااز   211

أيااص يفاَااٌ  ٖااذا ٚبُٝٓااا ٜاانتٞ قطاااي خاا َات ا٫فاازاع ة املزتباا١ ا٭خاارل٠ )اْعااز رصااِ لٜقاااسٞ            211َاأ 

52 ) 

 

  5105ر: اؾٗاس املزنشٟ يًتعب١٦ ايعا١َ ٚا٫سؾا٤  ايٓغز٠ ايض١ٜٛٓ اجملُع١ يًك٣ٛ ايعا١ًَ  املؾ 

 

 

 

 

 املتٛضط ٚفٛم اجلاَعٞ ايتعًِٝ خسجيٞ َٔ املػتغًني ٖٝه24ٌ تٛعٝشٞ زضِ

 (ايف100) ايعدد(  2012 عاّ) االقتضاد١ٜ االْػط١ يف 
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 أٚاًل: حتًٌٝ أعداد ايعُاي١ باخلازز:

لىل إٔ تٛسٜاااع ايعُايااا١ باـاااارز سضاااب املااا٪٬ٖت  فاااايتعًِٝ ايعاااايٞ     52ايتٛفاااٝشٞ  ِٜغااارل ايزصااا 

ـااارز َاأ اياا ٍٚ ايعزبٝاا١ ٚاياا ٍٚ ا٭ٚرٚبٝاا١       % َاأ ايعاااًَني با 21ٚفااٛم املتٛصاا  ميجااٌ َااا ٜكااز  َاأ      

% ة أصاااذلايٝا ٚعٍٚ 21% َااأ ايااا ٍٚ ا٫صااا١ٜٛٝ ٚا٭فزٜكٝااا١  َٚاااا ٜكاااز  َااأ      21ٚميجاااٌ َاااا ٜكاااز  َااأ    

ا٭َاازٜهٝتني ٖٚااذا أَااز طبٝعااٞ سٝااح يفاَااٌ ايًغاا١ ٚارتفاااي املضاات٣ٛ ايعًُااٞ ٜغااهٌ ايعاَااٌ ا٭صاصااٞ ة            

 اشلذز٠ يً ٍٚ ةرل ايعزب١ٝ 

 . 2013واالحصاء ، ىشرة تصاريح العنل والعنالة باخلارج عاو  العامة ملركسي للتعبئة: اجلَاز ااملضدز
 

 

أَا بايٓضاب١ ؿذاِ ايعُايا١ باني ايا ٍٚ  فا٬ٝسغ تزناش ايعُايا١ املؾاز١ٜ ة ايا ٍٚ ايعزبٝا١ بهجافا١             

  ٚتانتٞ  يتكايٝا  ٚايطباي ٚايعاعات ٚا يفاي١ٝ يفٔ باقٞ اي ٍٚ ا٫خز٣  ٖٚذا أَز َٓطكٞ ْعزا يكز  املضاف١ ٚايًغ١

لىل تفااٛم  52ايعُاياا١ باياا ٍٚ ا٭ٚرٚبٝاا١ ة املزتباا١ ايجاْٝاا١ بعاا ع قًٝااٌ ْضاابٝا  نُااا ٜغاارل ايزصااِ ايتٛفااٝش٢   

ًَشٛظ ؿاًَٞ امل٪٬ٖت اؾاَع١ٝ يفٔ املتٛصط١  نذيو تنت٢ ة املك ١َ املًُه١ ايعزب١ٝ ايضعٛع١ٜ باني ايا ٍٚ   

% َأ لمجاايٞ ايعااًَني باـاارز  فا٢ ايا ٍٚ ايعزبٝا١  مباا         2 22  ايعزب١ٝ اصتكبا٫ً يًعُاي١ املؾز١ٜ بٓضب١ بًغا  

% ًٜٝٗاا عٚيا١   5 02أياص يفاَاٌ بٓضاب١ بًغا       2 20أياص  ًٜٝٗاا عٚيا١ ايهٜٛا  ة املزتبا١ ايجاْٝا١ بٓشاٛ          2 02ٜكار  

% نُااا ٖااٛ َٛفااح 0 0أيااص يفاَااٌ َاأ محًاا١ املاا٪٬ٖت اؾاَعٝاا١  بٓضااب١ بًغاا    2 02تقااِ   ا٫َااارات  ٚايااع

 (2013 عاّ)  ايعامل بدٍٚ املتٛضط١ ٚفٛم اجلاَع١ٝ املؤٖالت َٔ مح١ً ايعُاي١ سذِ 25 تٛعٝشٞ زضِ
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   ا٭َز ايذ٣ ٜ يفٛ لىل أ١ُٖٝ ايزب  باني كزداات ايتعًاِٝ ايعاايٞ املؾازٟ ٚاستٝاداات       52ايتٛفٝشٞ  بايزصِ

 صٛم ايعٌُ اإلقًُٝٞ ٚاي ٚيٞ 

 

   5100املؾ ر: اؾٗاس املزنشٟ يًتعب١٦ ايعا١َ ٚا٫سؾا٤   ْغز٠ تؾارٜح ايعٌُ ٚايعُاي١ باـارز يفاّ 

 

  Finance ايتٌُٜٛ 1/5

 

 :َكد١َ  1/5/1

ايهاااجرل َااأ ايااا ٍٚ يزفاااع َضااات٣ٛ ٚنفاااا٠٤ تعًاااِٝ ا٭فااازاع بٗاااا يتًشااال بزناااب ايااا ٍٚ     تضاااع٢

املتك َاا١ ٚيعااٌ اإلْفااام يفًاا٢ ايتعًااِٝ أٚ متًٜٛاا٘ أساا  أٖااِ  صاابٌ ا٫رتكااا٤ باملٓعَٛاا١ ايتعًُٝٝاا١  فاا٬ٝسغ        

إٔ نااااجرل َاااأ اياااا ٍٚ ايااااع سككاااا  طفااااز٠ ة ايتعًااااِٝ ٚخاؽاااا١ ايتعًااااِٝ ايعااااايٞ أْفكاااا  ايهااااجرل َاااأ  

ايٝاا١ يفًاا٢ ايتعًااِٝ ا٭َااز ايااذ٣ أصاافز يفاأ ْكًاا١ ْٛيفٝاا١ صااايف ت يفًاا٢ ايتُٓٝاا١ املضاات ا١َ             كؾؾاااتٗا امل

   ٟ فاااإٕ ايتعًاااِٝ ة َؾاااز فاْاااًا يًذُٝاااع شلاااذا فاااإٕ اي ٚيااا١ تقاااطًع         5102بٗاااا  ٚٚفكاااا يً صاااتٛر املؾاااز

 مبض٦ٛي١ٝ تٛفرل املدؾؾات املاي١ٝ اي٬س١َ يتٌُٜٛ ايتعًِٝ ايعايٞ   

ٌ ايتعًاااِٝ ايعاااايٞ ة َؾاااز ٚ تطاااٛر َٝشاْٝااا١ ايتعًاااِٝ ٜٚٓااااقػ ٖاااذا احملاااٛر تطاااٛر سذاااِ متٜٛااا

ايتعًاااِٝ  يفًااا٢ ْؾاااٝب ايطاياااب َااأ ا٫ْفاااام لىل باإلفااااف١  اإلمجاااايٞايعاااايٞ ْٚضااابتٗا َااأ ايٓااااتر احملًااا٢  

 ايعايٞ َكار١ْ ببعض اي ٍٚ ايعزب١ٝ ٚا٫دٓب١ٝ 

  

 (با٭يص) ايع ع( 5100 ايعزب١ٝ )يفاّ باي ٍٚ املتٛصط١ ٚفٛم اؾاَع١ٝ امل٪٬ٖت َٔ مح١ً ايعُاي١ 52 شٞتٛفٝ رصِ
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 ٌٜ ايتعًِٝ ايعايٞ يف َضس:تطٛز متٛ 1/5/2

ٌ  ٜعا   ٞ  ايتُٜٛا ٛ  اؿهاَٛ ٞ ايز٥ املؾا ر  ٖا ٌ  ٝضا ِ  اـاؽا١  ا٭ْغاط١  كتًاص  يتُٜٛا  باايتعًٝ

 ٚاياا نتٛراٙ  ٚمتٜٛااٌ املادضااترل ٚعراصااات ايعااايٞ  بااايتعًِٝ ا٭َااز تعًاال صااٛا٤ ة َؾااز  ايعااايٞ

ٚ تضااِٗ اي ٚياا١ ة متٜٛااٌ ايتعًااِٝ ايعااايٞ اؿهااَٛٞ َاأ خاا٬ٍ اؾاَعااات بٓضااب١           اـاردٝاا١   ايبعجااات

َُٗااا١ تاااٛفرل  اؿهَٛٝااا١ ايعاااايٞ ايتعًاااِٝ َٚ٪صضاااات تيًذاَعاااا ٜاااذلى ساااني ة  :21 لىل :22تاااذلاٚح َااأ 

ٌ ( :02 -01اؾااش٤ املتبكااٞ )  ٔ  ذاتااٞ بغااه ٍ  فااإٕ نااذيو   ٚكتًفاا١ َتعاا ع٠  اصااذلاتٝذٝات خاا٬ٍ َاا  اعخااا

 َااأ اصاااتفاع٠ أيفًاااٞ يتشكٝااال ًَشاااا أَااازًا أؽااابح يإللااااسات ٚفكاااا ٚايتُٜٛاااٌ ا٫قتؾااااع١ٜ ا٫عار٠ َفٗاااّٛ

 عاّ   اي اإلْفام ة ايذلعٝ  ٚفزٚر٠ رعاملٛا ق ٚع١ٜ ظٌ ة خاؽ١ ايتٌُٜٛ َؾاعر

داااٛر ٚتعٜٛقاااات ايعااااًَني ايٓؾاااٝب ا٭نااادل َااأ َٛاسْااا١ ايتعًاااِٝ ايعااااىل بٓضاااب١       ٚتغاااهٌ ا٭ 

% ثاااِ عااازا٤ ايضاااًع ٚاـااا َات فااا٢   55% تكزٜباااًا  ًٜٝٗاااا ا٫صاااتجُارات بٓضاااب١ بًغااا    22ػااااٚست ايٓؾاااص  

( نُااااا ٜتقااااح َاااأ ايزصااااِ  5100- 5105% سضااااب لسؾااااا٥ٝات يفاااااّ )02املزتباااا١ ايجايجاااا١ بٓضااااب١ بًغاااا   

  52ايتٛفٝش٢ 

 .2113انًصذر:  يكتت انىزَر ، شئىٌ انجبيعبد ، وزارح انتعهُى انعبنٍ        

َٝشاْٝااا١ ايتعًاااِٝ ايعاااايٞ َكارْااا١ بٓضااابتٗا َااأ ايٓااااتر احملًااا٢ اإلمجاااايٞ          00ٜٚٛفاااح دااا ٍٚ  

ًَٝاااار دٓٝااا٘ يفااااّ  0 2 يتبًااا  5110ًَٝاااار دٓٝااا٘ يفااااّ  2 2فااا٬ٝسغ ارتفااااي َٝشاْٝااا١ ايتعًاااِٝ ايعاااايٞ َااأ  

  ٜٚٓبغاااٞ إٔ ت٪خاااذ تًاااو ا٫رقااااّ  5105دٓٝااا٘ يفااااّ  ًَٝاااار 0 02ٚاصاااتُزت املٝشاْٝااا١ ة ا٫رتفااااي يتبًااا   5112

عااذر ْعاازًا ٫رتفاااي َعاا ٫ت ايتقاادِ  ٚسااا ًٜفاا  ا٫ْتباااٙ أْاا٘ يفًاا٢ اياازةِ َاأ دٗااٛع اي ٚياا١ املبذٚياا١         

َاازات خاا٬ٍ ايعكاا  ا٭خاارل ل٫ أْاا٘ ٫ ٜٛداا      2ٔ ة سٜاااع٠ َٝشاْٝاا١ ايتعًااِٝ ايعااايٞ ٚايااع تقااايفص أنجااز َاا     

يٝؾاااٌ لىل  5110%  يفااااّ  5 0ٔ ارتفااااي ًَشاااٛظ ة ْضااابتٗا َااأ ايٓااااتر احملًااا٢ اإلمجاااايٞ  باااٌ انفاااض َااا      

 (2013- 2012) املايٞ يًعاّ ٚاجلاَعات ايعاىل ايتعًِٝ ٚشاز٠ َٛاش١ْ تٛشٜع إعتُادات 27 تٛعٝشٞ زضِ



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 52  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

٘   ٚيعااٌ ٖااذا نااإ   5105% يفاااّ 15 0 يشٜاااع٠ ٖااذٙ ايٓضااب١    5102اي صااتٛر املؾاازٟ اؾ ٜاا  يفاااّ    َاادلرًا يتٛداا

ٚايااع تتطًااب َٓااا تٓفٝااذٖا خاا٬ٍ ايضاآٛات ايكاعَاا١  نُااا         يٞ% َاأ ايٓاااتر ايكااَٛٞ اإلمجااا   5ىل يتؾااٌ ل

ّ  5011ارتفااع ْؾااٝب ايطايااب َاأ ا٫ْفااام اؿهااَٛٞ يفًاا٢ ايتعًااِٝ ايعااايٞ َاأ          2011يٝبًاا   5115 دٓٝاا٘ يفااا

  5100دٓٝ٘ يفاّ 

 رطىر يٍشاٍَخ انزعهٍى انعبنً وَسجزهب يٍ انُبرح انًحهى اإلخًبنى 00خذول 

 ( ) ثبنًهٍبر خٍُه (6006-6000انفززح ) خالل 

 انسُىاد
يُساَُخ انتعهُى انعبنٍ 

[[1]] 

 انُبتج انًفهً االجًبنٍ

 ثتكهفخ عىايم االَتبج 

َسجخ األَفبق عهً انتعهُى انعبنٍ 

 يٍ انُبتج انًفهً اإلجًبنٍ

2001 4.4 354.6 1.2 

2002 5.0 390.6 1.3 

2003 5.5 455.9 1.2 

2004 6.1 506.5 1.2 

2005 6.5 581.1 1.1 

2006 8.3 710.4 1.2 

2007 9.4 855.3 1.1 

2008 10.2 994.1 1 

2009 11.7 1,150.6 1 

2010 13.8 1,309.9 1.1 

2011 15.0 1,508.5 0.99 

2012 17.1 1,677.4 1.02 

 انًصذر: 

 (.2112-2111ُى انعبنٍ، )يكتت انىزَر ، شئىٌ انجبيعبد ، وزارح انتعه 

 ( ،ٌ2112-2111انجهبز انًر سٌ نهتعجئخ انعبيخ واالحصبء، انكتبة اإلحصبئٍ انسُى) 

 
 ْطب١ االْفام ع٢ً ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ َٓظٛز دٚىل َكازٕ: 1/5/3

 ( دٓٝ٘ باملًٝاز( ) 2012-2001) ايفرت٠ خالٍ احمل٢ً ايٓاتر َٔ ْٚطبتٗا عايٞاي ايتعًِٝ َٝصا١ْٝ تطٛز 28 تٛعٝشٞ زضِ
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ْضاب١ ا٫ْفااام يفًاا٢ ايتعًاِٝ ايعاااىل َاأ ايٓااتر احملًاا٢ اإلمجاااىل  سٝااح     52ٜٛفاح ايزصااِ ايتٛفااٝش٢  

% َأ ايٓااتر احملًا٢    2 5فاي ْضب ا٫ْفام يف٢ً ايتعًِٝ ايعايٞ يع ع َٔ اي ٍٚ َجٌ نٓ ا  ٚايع تبًا   ٬ٜسغ ارت

%  فا٢ ساني أْفكا     2 0ٚفًٓٓ ا بٓضاب١   -%2 5ايع صذً  ارتفايفا نبرلا بني اي ٍٚ بٓضب١  -اإلمجاىل ٚنٛرٜا 

يف١ تفعٝاٌ َاا داا٤ باي صاتٛر     %   ٚيعٌ ذيو هعًٓا ْبشح يفٔ َشٜ  َٔ ايتٌُٜٛ  َٚشٜا  َأ صاز   2 0لصزا٥ٌٝ 

 املؾزٟ بغنٕ سٜاع٠ املدؾؾات املاي١ٝ يإلْفام يفًٞ  ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايٓٗٛض ب٘ 

 

Source: Education at a Glance 2013 – OECD. 

 
 :تعًُٝ٘ َٔ َٓظٛز َكازٕ ع٢ً ايطٟٓٛ االْفام ْضٝب ايطايب َٔ 1/5/4

مجًا١ ا٫ْفاام ايضآٟٛ يفًا٢ ايطاياب       - ٢01 نُا ٖٛ ٚافح  بايزصاِ ايتٛفاٝش   -صذً  عٍٚ املكار١ْ 

ة كؾؾات ايطايب َٔ ا٫ْفام ايضٟٓٛ  لذا َا قاٛرٕ مبؾاز ٚناذيو عٚيا١      ًَشٛظًابايتعًِٝ ايعايٞ  ارتفايفًا 

أياص ع٫ٚر  ة ايٛقا  ْفضا٘     0 00أياص ع٫ٚر  ٚأٜقاًا ايدلاسٜاٌ ٚاياع صاذً        2 02فًٓٓ ا ٚايع صذً  ق١ُٝ بًغا   

  أياص ع٫ٚر  01ًا ًَشٛظا يٝؾٌ سذِ ا٫ْفام ايضٟٓٛ يف٢ً ايطاياب باايتعًِٝ ايعاايٞ ماٛ     صذً  لصزا٥ٌٝ ارتفايف

 2225ع٫ٚر  تكزٜبًا ) 215ٖٚذا ٜع  ق١ُٝ نبرل٠ لذا َا قٛرٕ بٛفع َؾز ٚايذ٣ ٜهاع ٫ ٜكارٕ سٝح َا ٜكار   

اؾاْاب ا٫خاز استًا      دٓٝا٘ يًطاياب  يفًا٢    2211يٝبًا    5105ل٫ أْ٘ ارتفاع ْضابًٝا خا٬ٍ يفااّ      5101دٓٝ٘( يفاّ 

(  فًكا  صابكتٗا ناٌ َأ تاْٛط      00َؾز َزتب١ َتنخز٠  بني َؾاف اي ٍٚ ايعزبٝا١ )اْعاز رصاِ تٛفاٝش٢     

ٚيبٓإ ٚا٭رعٕ ٚةرلٖا ا٭َز ايذ٣ أع٣  لىل سٜاع٠ ف٢ سذِ ا٫يفتُاعات اـاؽ١ بايتعًِٝ ايعاايٞ )سٜااع٠ ْك ٜا١(    

مت تٛظٝص تًو املٝشا١ْٝ ة تطٜٛز ايتعًاِٝ بغاهٌ   َا ك ١َ لذا ة املٛاس١ْ ايعا١َ يً ٚي١ يًشام بزنب اي ٍٚ املت

 دٝ  

 (2010) ايعاّ خالٍ( بايدٚالز) اإلمجايٞ احمل٢ً ايٓاتر َٔ ىلاايع ايتعًِٝ ع٢ً االْفام ْطب١ 29 تٛعٝشٞ زضِ
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Source: Education at a Glance 2013 – OECD. 

 
ٌ  يً ٚيا١  ايعا١َ املٛاس١ْ ة ايعايٞ بايتعًِٝ اـاؽ١ ا٫يفتُاعات املغه١ً ٖٓا ة إٔ ٚتتُجٌ  بهاجرل  أقا

ّ  اإلْفاام  ة ايكؾاٛر  إٔ ٍٛايك ميهٔ يذيو ايتعًِٝ  باستٝادات يًٛفا٤ ٖٛ َطًٛ  سا  املٛدا٘ يكطااي   ايعاا

ِ  ْفك١ ٚارتفاي ْاس١ٝ َٔ املٛاس١ْ يفذش ليٞ لصٓاعٙ ميهٔ ايعايٞ ايتعًِٝ ٞ  ايتعًاٝ  أخازٟ   َأ ْاسٝا١   ايعااي

 ْعزًا ايعايٞ ايتعًِٝ خًك  أس١َ ٚايع ايضها١ْٝ ايشٜاع٠ ْتٝذ١ ايط٬  َٔ املتشاٜ ٠ ا٭يف اع داْب ليٞ ٖذا

ٌ  صٛم َتطًبات بني ايفذ٠ٛ ايٛافش١ داْب ليٞ ايكطاي  ٖذا مل٪صضات احمل ٚع٠ ١ٝا٫صتٝعاب يًك ر٠  ايعُا

ٔ  ةرل ايكاعر٠ ايعايٞ ايتعًِٝ ٚكزدات ٚاملعزة ايتهٓٛيٛدٞ ايتك ّ بفعٌ املتغرل٠  ايزناب  بٗاذا  ايًشاام  يفا

 ايتك ّ  َٔ

 (بايدٚالز) 2010 عاّ  َٔ َٓظٛز دٚىل َكازٕ  ضًٜٓٛا ع٢ً ايتعًِٝ االْفام َٔ ايطايب ْضٝب 30 تٛعٝشٞ زضِ
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 يعبَُر انكفبَخ ضىء فٍ يصر فٍ انتعهُى عهً انعبو اإلَفبق سُبسبد (، "تاُُى2111) انعرثٍ، انًصذر: نشرف

 انعبيخ انعبو ثبنًىازَبد اإلَفبق نونىَبد" ثتفهُم انخبص انذونٍ نهًستًر ياذيخ ورقخ ،"وانكفبءح وانعذانخ

 .انتًُُخ شر بء ،"انعرثُخ وانذول يصر فٍ

 

  Scientific Research and Innovationٚاالبتهاز  ايعًُٞايبشح  1/6

 َكد١َ: 1/6/1

ٔ إٔ ايبشح ايعًُٞ ة َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ ٜع  َٔ ايٛظا٥ص امل٪صضا١ٝ ايز٥ٝضا١ٝ  ل٫   يف٢ً ايزةِ َ

إٔ تٛفز ايبٝاْات ٚاإلسؾا٥ٝات ة ٖذا احملٛر ٫ تشاٍ قاؽز٠  نُا تدلس لعهاي١ٝ َتعًك١ بتٓاٍٚ ايبشاح ايعًُاٞ   

 تتباع ٚسارات أٚ دٗاات   عاخٌ اؾاَعات مبعشٍ يفأ ايبشاح ايعًُاٞ ة املزاناش ايبشجٝا١ خاارز اؾاَعاات ٚاياع        

أخز٣ ة اي ٚي١   ٚف٢ ٖذا ا٫طار ْضاتد ّ  بٝاْاات ايطا٬  املكٝا ٜٔ باي راصاات ايعًٝاا ن ٫يا١ يفًا٢ ايٓغااط          

ايبشجٞ عاخٌ َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ   نُاا ْضاتعزض تطاٛر ايٓغاز ايا ٚيٞ املؾازٟ بنسا  قٛايفا  ايبٝاْاات          

 نُ٪عز يإلْتاز ايبشجٞ  2(Scopusاي ٚي١ٝ )

 

 

 

                                                 
5

أحز أكرب قواعز البياىات اخلاصة برصز امللدصات واالشتشَارات العلنية مً روريات علنية وكتب ومؤمترات فى دلاالت  

العلوو والتكيولوجيا والطب والعلوو االجتناعية واآلراب واالىصاىيات، ملسيز مً التفاصيل راجع: 

www.elsevier.com/online-tools/scpus. 

 (بايدٚالز( )2010) ايعاّ خالٍ عسب١ٝ بدٍٚ َكاز١ْ  ضٜٓٛا ايعايٞ ايتعًِٝ االْفام َٔ ايطايب ْضٝب 31 تٛعٝشٞ زضِ
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 املكٝدٜٔ بايدزاضات ايعًٝا:حتًٌٝ أعداد  1/6/2
ٜتِ ا٫صتعا١ْ ببٝاْات ايط٬  املكٝ ٜٔ ة َزسًا١ اي راصاات ايعًٝاا ْٚضاب تاٛسٜعِٗ يفًا٢ ايكطايفاات        

ٚاياذ٣   05ا٭ناعمي١ٝ ن ٫ي١ يف٢ً ايٓغاط ايبشجٞ عاخٌ َ٪صضات ايتعًاِٝ ايعاايٞ  ٖٚاٛ َاا ٜعٗاز ة دا ٍٚ       

املكٝ ٜٔ باي راصات ايعًٝا لىل لمجايٞ املكٝ ٜٔ ة ايتعًِٝ ايعايٞ  سٝح أؽابش   ٜغرل لىل اسعٜاع ًَشٛظ ة ْضب١ 

 سا ٜع  َ٪عزًا اهابًٝا    5112 /5112% ة 2َكابٌ  5105/5100% ة 2 02

 َسجخ انًقٍذٌٍ ثبنذراسبد انعهٍب إنى إخًبنً انًقٍذٌٍ ثبنزعهٍى انعبنً  06خذول 

 6002/6002 – 6006/6003 

 ملكٝ ٜٔ باي راصات ايعًٝالمجايٞ أيف اع ا
2006/2007 2012/2013 

199,927 366,030 
 2,239,323 2,501,561 لمجايٞ املكٝ ٜٔ بايتعًِٝ ايعايٞ

 %16.4 %8 ايٓضب١

 .6002قبعذح ثٍبَبد وحذح انزخطٍط االسززارٍدً ودعى انسٍبسبد، وسارح انزعهٍى انعبنى، يصز، انًصذر:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ٚفكا يًكطاعات األنادمي١ٝ ملكٝدٜٔ بايدزاضات ايعًٝااتٛشٜع  1/6/3

لىل  5112/5112يف٢ً ايزةِ َٔ تقايفص ايٓضب١ ايعاَا١ يًُكٝا ٜٔ باي راصاات ايعًٝاا خا٬ٍ ايفاذل٠ َأ        

  ل٫ إٔ ايٓعااز ة تٛسٜااع ٖااذٙ ايشٜاااع٠ يفًاا٢ ايتدؾؾااات ا٭ناعميٝاا١ ٜعٗااز إٔ ايضاابب ٜعااٛع بغااهٌ  5105/5100

ْضب ايكٝ  باي راصات ايعًٝا ة قطاي ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ بايتش ٜ   سٝاح ارتفعا  َأ     نبرل لىل سٜاع٠ ًَشٛظ١ ة

  ٚرمبااا ٜعااٛع ٖااذا ا٫رتفاااي لىل سٜاااع٠ تٛصااع نًٝااات ايذلبٝاا١ ة تكاا ِٜ  5105/5100% ة 02لىل  5112/5112% ة 02

ي٬يتشااام مبٗاأ   اياا بًَٛات ايذلبٜٛاا١ يتنٖٝااٌ ةاارل ايذلبااٜٛني َاأ خزهااٞ اٯعا  ٚايعًااّٛ ٚايهًٝااات ا٭خااز٣     

ايت رٜط   ة ايٛق  ايذ٣ تب ٚ فٝ٘ اؿاد١ ٭ٕ تهٕٛ ٖذٙ ايشٜاع٠ ة بك١ٝ ايكطايفات ٚغاؽ١ قطايفات ايعًاّٛ  

 ايتطبٝك١ٝ  ٚايع متجٌ ْضب ف١ًٝ٦ َجٌ قطاي ايعًّٛ ايشرايف١ٝ ٚايبٝطز١ٜ ٚايعًّٛ ا٭صاص١ٝ 

 ْطب١ املكٝدٜٔ بايدزاضات ايعًٝا َٔ امجاىل املكٝدٜٔ بايتعًِٝ ايعاىل  32زضِ تٛعٝشٞ
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 .2114سبد، وزارح انتعهُى انعبنً، يصر، قبعذح ثُبَبد وحذح انتخطُط االستراتُجٍ ودعى انسُبانًصذر: 

 
قطاي ايعًّٛ ايذلبٜٛا١ يفًا٢ ايٓضاب١     فٝ٘ ٚنُا ٜتقح َٔ ايغهٌ ايضابل فإْ٘ ة ايٛق  ايذ٣ ٜضتشٛذ

ٜكاباٌ ذيااو ْضاب١ فاا١ًٝ٦ ة قطااي ايفٓاإٛ     5105/5100% ة 02ا٭نادل َاأ املكٝا ٜٔ ة اي راصااات ايعًٝاا بٓضااب١    

بانفاض نبرل ْضبٝا يفٓ  املكارْا١   5105/5100% ة 0 راصات ايعًٝا بٓضب١ َضذ٬ أقٌ ْؾٝب َٔ املكٝ ٜٔ ة اي

 % َٔ لمجايٞ املكٝ ٜٔ باي راصات ايعًٝا 5  سٝح ناْ  5112/5112بعاّ 

%  50%َكاباٌ  02نذيو ٬ٜسغ ارتفاي ايٓضب يفًَُٛا بني قطايفات ايعًاّٛ اإلْضاا١ْٝ )ايعًاّٛ ايذلبٜٛا١     

%  ايعًااّٛ ايشرايفٝاا١  2قطايفااات ايعًااّٛ ايتطبٝكٝاا١ )ايعًااّٛ ا٭صاصاا١ٝ     يًعًااّٛ ا٫دتُايفٝاا١( َكابااٌ ايٓضااب ة  

  5105/5100%( ٚفكا يبٝاْات 2%  ايعًّٛ اشلٓ ص١ٝ 2ٚايبٝطز١ٜ 

 
 ايبشٛخ ٚايٓػس ايعًُٞ:  1/6/4

يف٢ً ايزةِ َٔ إٔ ْغاط ايبشٛخ ٚايٓغز ايعًُٞ عٗ  منًٛا يف عٜا ة ا٭عااخ املؾاز١ٜ املٓغاٛر٠ ة ايفاذل٠ َأ      

عٗ  انفافًا ًَشٛظًا  سٝح مت تضاذٌٝ يفا ع    5102  ل٫ إٔ ايعاّ اؾارٟ Scopusٚفكا يكايف ٠ بٝاْات  5100 لىل 5112

  ٚق  ه  ذيو تدلٜزٙ ف٢ يف ّ اْتٗا٤ ايكٝا   5100عح َٓغٛر خ٬ٍ ايعاّ املافٞ  00520عح َٓغٛر فك  َكابٌ  2152

 (00  )اْعز رصِ تٛفٝش٢ 5102ٚايتضذٌٝ ة يفاّ 

ر٠ ليٞ إٔ تٛسٜع ايبشٛخ املٓغاٛر٠ يفًا٢ ايكطايفاات ا٭ناعميٝا١ َأ عانْ٘ إٔ ًٜكا٢ ايقا٤ٛ أٜقاا          ٚػ ر اإلعا

 يف٢ً أِٖ ايتدؾؾات ايع تٓتر عٛثا ؼع٢ باؾٛع٠ ٚا٭ؽاي١ ٚتتُهٔ َٔ ايٓغز اي ٚيٞ ٢ٖٚ بٝاْات مل تتٛافز بع  

ٚايٓغااط ايبشجاٞ بؾاف١ يفاَا١ ٫     ٜٚتقح سٜاع٠ يف ع ا٭عاخ املٓغٛر٠ صآًٜٛا  ل٫ إٔ يفا ع ا٭عااخ املٓغاٛر٠     

 ٜشاٍ َٓدفقا خاؽ١ يفٓ  َكارْت٘ بايٓضب ٚا٭رقاّ ايعامل١ٝ 

 

 األنادمي١ٝ يتدضضاتا سطب ايعًٝا بايدزاضات املكٝدٜٔ ايٞإمج تٛشٜع 33زضِ تٛعٝشٞ

 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 58  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 6002-6002عذد األثحبس انعهًٍخ انًصزٌخ انًُشىرح فى انفززح  32رسى رىضٍحً 

 
 

 .2114/ 4/8حتٍ  Scopusانًصذر:  قبعذح ثُبَبد 

     

 Internationalizationدٚي١ٝ ايتعًِٝ  1/7

 ١:َكدَ 1/7/1
ٜع  ايٛقاٛف يفًا٢ ايٛفاع ايازأٖ حملاٛر ايتا ٌٜٚ ة ايتعًاِٝ ايعاايٞ أَازا َُٗاًا ة فااٍ قٝااظ قا ر٠              

ٚاصتذاب١ َٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ َٚهْٛاتٗا يًطًب ايعاملٞ املتشاٜ  يف٢ً بزاَر ايتعًِٝ ايعايٞ ٚخ َات٘ ٚفزـ 

         ٛ ر  ْضاابٝا ة ايهاجرل َأ امل٪صضااات   تععاِٝ ْؾاٝب َؾاز َاأ ٖاذا ايضاٛم   ْٚعازا ؿ اثاا١ ا٫ٖتُااّ بٗاذا احملا

ايتعًُٝٝاا١  فإْاا٘ ة فاا٤ٛ املتاااح َاأ ايبٝاْااات ٚاإلسؾااا٥ٝات اـاؽاا١ بااايط٬  ايٛافاا ٜٔ َاأ خااارز َؾااز لىل   

َٓعَٛاا١ ايتعًااِٝ ايعااايٞ ٜضاات ٍ بٗااا نُ٪عااز يفًاا٢ َاا ٣ تٓافضاا١ٝ املٓعَٛاا١ ٚقاا رتٗا يفًاا٢ دااذ  ايطاا٬   

ضات ايتعًاِٝ ايعاايٞ يفًا٢ اخات٬ف ايتدؾؾاات ا٭ناعميٝا١       بايدلاَر ايتع١ًُٝٝ عاخٌ َ٪ص ي٬يتشاماي ٚيٝني 

ٚايدلاَر ايع تك َٗا  نُا ٜتٓاٍٚ ٖذا احملٛر ايط٬  املؾزٜٕٛ ايذٜٔ ٜ رصٕٛ باـارز  لىل داْب ٚفع َؾاز  

ٚتزتٝبٗا عٚيٝا َٔ خ٬ٍ بعض ايتؾٓٝفات اي ٚي١ٝ  ن يٌٝ ايت١ُٝٓ ايبغز١ٜ َٚ٪عاز اقتؾااع املعزفا١ ٚةارلٙ     

 تزتٝب اؾاَعات املؾز١ٜ يفاملٝا  باإلفاف١ لىل

 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 59  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

حتًٌٝ أعداد ايطالب ايٛافدٜٔ: 1/7/2  

ٚ  5112/5112ؼ٬ًًٝ ٭يف اع ايط٬  ايٛاف ٜٔ لىل ايتعًاِٝ ايعاايٞ املؾازٟ باني يفااَٞ        00ٜعٗز د ٍٚ 

َؾاز    سٝح ٜتقح إٔ تطٛر َ٪عز ْضب١ ايط٬  ايٛاف ٜٔ لىل لمجايٞ املكٝ ٜٔ ة ايتعًاِٝ ايعاايٞ ة   5105/5100

% َأ  5ٜعٗز منًٛا بط٦ًٝا يًغا١ٜ  لفاف١ لىل فني١ ايٓضب١ بغهٌ يفاّ  سٝح ٫ تتدط٢ ْضب١ ايطا٬  ايٛافا ٜٔ   

    5105/5100لمجايٞ املكٝ ٜٔ بايتعًِٝ ايعايٞ ة 

 
 ْضب١ ايط٬  ايٛاف ٜٔ َٔ لمجايٞ املكٝ ٜٔ بايتعًِٝ ايعايٞ 00د ٍٚ 

  5102املؾ ر: قايف ٠ بٝاْات ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ ايضٝاصات  ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعاىل  َؾز  

 
ٚات ا٫ْفتاح يف٢ً ايعامل ٖٛ خ َات ايتعًِٝ ايعايٞ يًط٬  ايا ٚيٝني  ٖٚاٛ   َٚٔ اؾ ٜز بايذنز إٔ أس  أع

َا ٜعشس بغهٌ َباعز ق ر٠ اي ٍٚ يف٢ً املٓافض١ ٫ٚ ٜكتؾاز ايتا ٌٜٚ يفًا٢ َ٪عاز ايطا٬  ايا ٚيٝني فكا  باٌ         

ت ٜتدط٢ ذيو لىل سزن١ ايط٬  املؾزٜني املًتشكني بدلاَر تع١ًُٝٝ خارز اياٛطٔ  ٖٚاٛ َاا ٫ تتاٛافز بٝاْاا     

 عقٝك١ يفٓ٘ ميهٔ تقُٝٓٗا ة ايٛق  ايزأٖ 

 
 تٛشٜع ايطالب ايٛافدٜٔ ٚفكا يًكطاعات األنادمي١ٝ: 1/7/3

ٜباا ٚ َاأ املٗااِ فاا٢ ٖااذا ايغاانٕ ؼًٝااٌ ْضااب تٛسٜااع ايطاا٬  ايٛافاا ٜٔ يفًاا٢ ايتدؾؾااات ٚايكطايفااات       

َجاٌ قطااي ايعًااّٛ   ا٭ناعميٝا١  سٝاح ٜتقاح إٔ قطايفاات بعٝٓٗااا تًكا٢ لقباا٫ً ْضابًٝا َأ ايطاا٬  ايٛافا ٜٔ          

% ًٜٝا٘ قطااي ايعًاّٛ ايجكافٝا١     02ا٫دتُايف١ٝ  لذ ٜضتشٛذ يف٢ً ايٓؾٝب ا٭ندل َأ ايطا٬  ايٛافا ٜٔ بٓضاب١     

%  ة سااني إٔ 00% ٚقطاااي ايعًااّٛ اشلٓ صاا١ٝ بٓضااب١ 52% ثااِ قطاااي ايعًااّٛ ايطبٝاا١ بٓضااب١ 52ٚا٭عبٝاا١ بٓضااب١ 

     َ جاٌ ايفٓإٛ ٚايعًاّٛ ا٭صاصا١ٝ ٚايعًاّٛ ايشرايفٝا١       اإلقباٍ فعٝص يًغاٜا١ ٜٚهااع ٫ ٜاذنز ة بعاض ايكطايفاات 

  02ٚايبٝطز١ٜ نُا ٜعٗز َٔ ايزصِ ايتٛفٝشٞ 

 

 لمجايٞ أيف اع ايط٬  ايٛاف ٜٔ
2006/2007 2012/2013 

41.564 43.993 
 2.239.323 2.501.561 لمجايٞ املكٝ ٜٔ بايتعًِٝ ايعايٞ

 %1.96 %1.66 ايٓضب١ َٔ لمجايٞ املكٝ ٜٔ ة ايتعًِٝ ايعايٞ



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 61  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 .6002قبعذح ثٍبَبد وحذح انزخطٍط االسززارٍدً ودعى انسٍبسبد، وسارح انزعهٍى انعبنى، يصز، انًصذر:        

 

 
 يًكاز٠: تٛشٜع ايطالب ايٛافدٜٔ ٚفكا 1/7/4

٠ ايكاعّ َٓٗا ايطايب ايٛاف  أس  أٖاِ ايعٓاؽاز فا٢ ؼًٝاٌ ايطا٬  ايٛافا ٜٔ       ٜع  ؼ ٜ  ايبً  أٚ ايكار 

 02سٝح أْٗا لْعهاظ إلقباٍ بً إ بعٝٓٗا يف٢ً ايتعًِٝ ف٢ بً  َا  ٚيفشٚف ا٭خزٟ  نُا بايزصاِ ايتٛفاٝشٞ   

ر٠ طايب ة ساني ؼتاٌ قاا    202 05سٝح ٜعٗز إٔ قار٠ أصٝا تع  أندل َؾ ر يًط٬  ايٛاف ٜٔ ملؾز  ٚيف عِٖ 

طايااب تارناا١   222طايااب  ًٜٝٗااا فاا٢ املزنااش ايجايااح قااار٠ أٚربااا بعاا ع      202 0افزٜكٝااا املزنااش ايجاااْٞ بعاا ع   

  طايب  21ا٭َزٜهتني يتتشٌٜ ايكا١ُ٥ بٓشٛ 

 

 2012/2013 األنادمي١ٝ يًكطاعات ٚفكا ايٛافدٜٔ ايطالب تٛشٜع 35زضِ تٛعٝشٞ 

 



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 61  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

 6006/6003رىسٌع انطالة انىافذٌٍ وفقب نهقطبعبد األكبدًٌٍخ  32رسى رىضٍحً

 
 .6002ودعى انسٍبسبد، وسارح انزعهٍى انعبنى، يصز،  قبعذح ثٍبَبد وحذح انزخطٍط االسززارٍدًانًصذر: 

 

 حتًٌٝ ايبعجات اخلازد١ٝ ٚاإلغساف املػرتى: 1/7/5

نُا تزؽ ٖا بعض  –لٕ َٔ ٜ قل ايٓعز ف٢ ت فكات أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط ٚايباسجني لىل اـارز 

١  ساا ميجاٌ ؼا ٜا ة فااٍ     تفٛم بهجرل َجًٝتٗا لىل اي اخٌ َٔ اـدلات ا٭دٓبٝا  ه ٖا -ايتكارٜز ٚاي راصات 

   ٚايااذ٣ ٜتٓاااٍٚ ْضااب ٚأيفاا اع ايبعجااات  02ٖذااز٠ ايعكااٍٛ ٚايهفااا٤ات املؾااز١ٜ  ٖٚااذا َااا ٜتقااح َاأ  داا ٍٚ    

 اـارد١ٝ ٚاإلعزاف املغذلى ايع ٜكّٛ بٗا أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط ة امل٪صضات اؿه١َٝٛ    

 
  ٜكّٛ بٗا أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط أيف اع ْٚضب ايبعجات اـارد١ٝ ٚا٫عزاف املغذلى ايع 02د ٍٚ 

 .6002قبعذح ثٍبَبد وحذح انزخطٍط االسززارٍدً ودعى انسٍبسبد، وسارح انزعهٍى انعبنى، يصز، انًصذر:         
 غٍز يزىفزح( 6002/6002ثٍبَبد *)                  

 

اف املغذلى ايع ٜكّٛ ٚنُا ٜتقح َٔ اؾ ٍٚ ايضابل فإٕ ايٓضب اـاؽ١ بايبعجات اـارد١ٝ ٚاإلعز

بٗا أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط ة َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ اؿهَٛٝا١ تغاهٌ ْضابًا َت ْٝا١ يًغاٜا١  سٝاح تؾاٌ لىل        

لفااف١ لىل إٔ ٖاذٙ ايٓضاب١ تضاذٌ      5105/5100% يًبعجات اـاردٝا١ َأ لمجاايٞ أيفقاا٤ ٦ٖٝا١ ايتا رٜط ة       5 1

 5100-5105 * 5112-5112 أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط

 22 525 لمجايٞ أيف اع ايبعجات اـارد١ٝ
 %5 1 %2 1 ايٓضب١ لىل لمجايٞ أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط

 020 520 لمجايٞ أيف اع ا٫عزاف املغذلى
 %0 1 %2 1 ايٓضب١ لىل لمجايٞ أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط

 222 22 112 22 ع أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜطلمجايٞ أيف ا



 2030-2015َضس  يفاضرتاتٝذ١ٝ احله١َٛ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ 

 

 62  ٚسد٠ ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚدعِ ايطٝاضات
 

 

 

 

%  ا٭َاز ْفضا٘ ٜتهازر َاع اإلعازاف      2 1سٝاح ناْا      5112/5112ايٓضاب١ ة  انفافا َقافا يفٓا  َكارْتٗاا ب  

  5105/5100% ة 0 1لىل  5112/5112% ة 2 1املغذلى  سٝح انفق  ايٓضب١ َٔ 

 
2010ايطالب املضسٜٕٛ ايرٜٔ ٜدزضٕٛ خازز َضس عاّ  1/7/6

6

 

ًِٝ ( ت ٖٛر ٚفع ايتع5112-5112يك  أظٗز تكزٜز ايتٓافض١ٝ ايعاملٞ يًُٓت ٣ ا٫قتؾاعٟ ايعامل٢ )

عٚي١  021بني يف ع  5112/5112يفاّ  20لىل املزنش  5112/5112يفاّ  21ايعايٞ ف٢ َؾز ٚتزادع٘ َٔ املزنش 

(Porter and Schwab, 2008 ٍٚ ٜٚٛفح د  )ايفتُاعا يف٢ً بٝاْات  02UNESCO  ٚOECD  ٚدٛع يف ع

 ٍ منٛ ص٣ٛٓ بً  ٜ رصٕٛ باـارز مبع 5112طايب َؾزٟ يفاّ  2222َكار١ْ بع ع  5101طايب يفاّ  220 02

%  أخذًا ف٢ ا٫يفتبار يف ّ تٛافز بٝاْات يفٔ يف ع ايط٬  ايذٜٔ ٜ رصٕٛ يف٢ً ْفكتِٗ اـاؽ١ أٚ يف٢ً ْفك١ 00

عراصات يفًٝا( ٜ رصٕٛ أٚ تٛسٜعِٗ سضب ايتدؾؾات  –اؿه١َٛ أٚ ف٢ أ٣ بزاَر أناعمي١ٝ )بهايٛرٜٛظ 

بٝع١ اؿاٍ تنت٢ اي٫ٜٛات املتش ٠ ف٢ املزتب١ (  ٚبطKishun, 2009ايع١ًُٝ يفدل اي ٍٚ ايت٢ ٜ رصٕٛ فٝٗا )

طايب  0022طايب باملًُه١ املتش ٠   0210طايب َكابٌ  5520ا٭ٚىل ؾذ  املؾزٜني يً راص١ ٖٓاى بإمجاىل يف ع 

  5101طايب ٜ رظ ف٢ فزْضا يفاّ  0522بنملاْٝا  

 
 6000عبو  انطالة انًصزٌىٌ انذٌٍ ٌذرسىٌ ثًزحهخ انزعهٍى انعبنى خبرج يصز 01خذول 

 يف ع ايط٬  عٚي١ اي راص١

 5,520 اي٫ٜٛات املتش ٠

 0,022 أملاْٝا

 0,522 فزْضا

 0,210 املًُه١ املتش ٠

 2,225 اي ٍٚ ا٭خز٣

 02,220 اإلمجاىل
  Source: OECD and UNESCO Institute for Statistics for most data 

on non-OECD countries. Table C4.6. See Annex 3 for notes, 

www.oecd.org/edu/eag2012). 

 
ٚمبكار١ْ ايٛفع َع اي ٍٚ ا٭خز٣  ٜب ٚ إٔ يف ع ايط٬  املؾزٜٕٛ ايذٜٔ ٜ رصٕٛ باـارز 

% َٔ لمجايٞ يف ع ايط٬  املًتشكني بايتعًِٝ ايعايٞ قًًٝا نُا ٖٛ 22 1َٓدفض ْضبًٝا  عٝح ميجٌ ْضب١ 

طفٝص ف٢ ٖذٙ ايٓضب١  سٝح ناْ  ٖذٙ ايٓضب١ سٛايٞ يف٢ً ايزةِ َٔ س ٚخ ؼضٔ  02َٛفح ظ ٍٚ 

ايذٜٔ مت َكابًتِٗ خ٬ٍ ايشٜار٠ املٝ ا١ْٝ ايت٢  -  ٚيك  أظٗز يف ع نبرل َٔ ايط٬  املؾزٜني 5112% يفاّ  0 1

                                                 
6
 Yasser M. Gadallah, “Internationalization of Higher Education Services: The Case of Egypt”, 

Published Paper in Conference Proceedings on Transformation of Resource-based Economy and 

Internationalization of Higher Education,LV Chuncheng, ZHANG Suodi, FAN Yunhui, ZHANG 

Henry editors, Editorial Aussino Academic Publishing House, 2012. 
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عرد١ اٖتُاَِٗ ايباي   – 5101قاّ بٗا ٚف  َٔ ايبٓو اي ٚيٞ َٚٓع١ُ ايتعإٚ ا٫قتؾاعٟ ٚايت١ُٝٓ ف٢ يفاّ 

 اصتِٗ خارز َؾز  ة سني تعٗز اإلسؾا٥ٝات املتاس١ يف ّ ؼكل ذيو باي رد١ ايهاف١ٝ  باصتهُاٍ عر

 انطالة انًصزٌىٌ انذٌٍ ٌذرسىٌ ثبنخبرج  02خذول 

 6000انًقٍذٌٍ ثبنزعهٍى انعبنى فى يصزفى  ىوَسجزهى إلخًبن 

ْضب١ ايط٬  

اي ارصٕٛ 

 باـارز

يف ع َ٪صضات  (5101أيف٢ً عٍٚ َقٝف١ )

 مبؾز ايتعًِٝ ايعاىل

باصتجٓا٤ اؾاَعات 

 اؿه١َٝٛ ٚاـاؽ١

أيف اع ايط٬  املًتشكني 

 يف ع ايط٬  اي ٚي١ (5101بايتعًِٝ ايعاىل مبؾز )

1 22 

 5,520 اي٫ٜٛات املتش ٠

525 5,222,111 

 0,022 أملاْٝا

 0,522 فزْضا

 0,210 املًُه١ املتش ٠

 02,220 لمجاىل ايط٬  باـارز
Source: OECD and UNESCO Institute for Statistics for most data on non-OECD countries. Table 

C4.6. See Annex 3 for note, (www.oecd.org/edu/eag2012). 

طايب َؾز٣ مبزس١ً ايتعًِٝ ايعايٞ يف٢ً ْفك١  0220قاَ  اؿه١َٛ املؾز١ٜ بتٌُٜٛ  5112ٚف٢ يفاّ    

ٓح رزل١ٝ  ناْ  ايغايب١ٝ َٓٗا يًط٬  ايذٜٔ ٜ رصٕٛ يًشؾٍٛ يفًٞ عرد١ ايبعجات املؾز١ٜ أٚ ف٢ َ

ايبهايٛرٜٛظ أٚ ايًٝضاْط  ٜٚع٢ٓ ذيو إٔ ْضب١ ؽغرل٠ َٔ ايط٬  ايت٢ قاَ  اؿه١َٛ ب يفُِٗ يً راص١ 

%  ٚاصتنثزت 2 0باـارز َٔ ايط٬  ايذٜٔ ؽزدٛا ف٢ امل٪صضات ايتع١ًُٝٝ املؾز١ٜ  ٚبًغ  ٖذٙ ايٓضب١ 

% َٔ ايط٬  املؾزٜني خزهٞ َ٪صضات ايتعًِٝ ايعاىل 2 00ا بٓؾٝب ا٭ص   سٝح إٔ ٖٓاى ْضب١ أٚرٚب

% بنَزٜها ايغُاي١ٝ  ٖٚٓاى أنجز َٔ ْؾص 5 2املؾز١ٜ ٜضتهًُٕٛ عراصاتِٗ ٖٓاى بنٚرٚبا َكابٌ ْضب١ 

% ف٢ عٍٚ أَزٜها 52ايط٬  املؾزٜني امل يفَٛني َايًٝا َٔ اؿه١َٛ املؾز١ٜ ٜ رصٕٛ باي ٍٚ ايعزب١ٝ َكابٌ 

% ف٢ أٚرٚبا  ٚيف٢ً ايزةِ َٔ ذيو  فعٓ َا ٜتِ ؼًٌٝ ايبٝاْات يفًٞ َضت٣ٛ اي راصات ايعًٝا  02ايغُاي١ٝ  ٚ 

% ٜ رصٕٛ ب ٍٚ 2 52% َٔ ط٬  اي راصات ايعًٝا املؾزٜٕٛ ٜ رصٕٛ باي ٍٚ ايعزب١ٝ  َكابٌ 2 5ل  فك  

    02ظ ٍٚ ٢ أٚرٚبا نُا ٖٛ َٛفح % ف2 22أَزٜها ايغُاي١ٝ  ٚ

 6002انطالة انًصزٌىٌ انذٌٍ ٌذرسىٌ ثبنخبرج ثبنزعهٍى انعبنً ثذعى يبنى يٍ انحكىيخ   02خذول 

 املٓطك١
 اإلمجايٞ َزس١ً اي راصات ايعًٝا َزس١ً ايبهايٛرٜٛظ

 % يف ع ايط٬  % يف ع ايط٬  % يف ع ايط٬ 

 20 0112 5 1 5 2 22 0110 املٓطك١ ايعزب١ٝ
 52 212 5 2 50 2 22 220 أَزٜها ايغُاي١ٝ

 02 022 2 00 22 5 22 011 أٚرٚبا
 2 22 2 5 5 2 22 25 أصٝا

 0 05 ؽفز - 011 05 اصذلايٝا
 ؽفز 2 ؽفز - 011 2 أفزٜكٝا
 011 0220 2 0 20 0 22 0221 لمجاىل

Source: Data selected from Ministry of Higher Education MOHE (2009), Higher Education in Egypt: 

Background Report. 
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 ايجٓا١ٝ٥: ٚاالتفاقٝات األنادمي١ٝ، ايرباَر ٚتبادٍ االتفاقٝات بني َضس ٚايدٍٚ األخسٟ 1/7/7

تغرل ٖٓاى قٓٛات أخز٣ لىل دٗٛع ايت ٌٜٚ  َجٌ تٛقٝع َذنزات ايتفاِٖ يتباعٍ ايط٬  

 دٝ ٠زرات ٚػ ٜ ٙ  ٚف٢ َؾز ٖٓاى أَج١ً ٚا٭صاتذ٠ ٚةرلٖا َٔ ذيو  ٚليفاع٠ تٛدٝ٘ احملت٣ٛ ايعًُٞ يًُك

عاي١ يف٢ً ذيو  ٫صُٝا ف٢ ايكطاي اـاـ  ٚايذٟ أتبع ٖذا امل خٌ َٔ خ٬ٍ تزمجت٘ ليٞ بزاَر أناعمي١ٝ 

يتطٜٛز اؾ ارات يًط٬   ٚيعٌ ايتٛصع ف٢ تًو املباعرات يفدل ايع ٜ  َٔ امل٪صضات ٜغهٌ أس  ايتش ٜات 

ٚيٞ يًُشت٣ٛ ايعًُٞ يًُكزرات ٜتطًب ايهجرل َٔ املز١ْٚ ف٢ احملت٣ٛ ْفض٘  امل١ُٗ  نُا إٔ تقُني ايبع  اي 

ا٫تفاقٝات بني َؾز ٚاي ٍٚ ا٭خزٟ ف٢ ؽٛر٠ اتفاقٝات عٚي١ٝ  ٚتباعٍ ايدلاَر  02ٜٚٛفح د ٍٚ 

 ا٭ناعمي١ٝ  ٚا٫تفاقٝات ايجٓا١ٝ٥  

 ا٫تفاقٝات بني َؾز ٚاي ٍٚ ا٭خزٟ 02د ٍٚ 

 ا٫تفاقٝات ايجٓا١ٝ٥ تباعٍ ايدلاَر ا٭ناعمي١ٝ ت اي ٚي١ٝا٫تفاقٝا ايكار٠/ املٓطك١

 2 50 02 أفزٜكٝا

 022 00 02 أصٝا

 525 51 00 أٚرٚبا

 20 5 2 سلاٍ أَزٜها

 2 2 05 دٓٛ  أَزٜها

 025 02 50 اي ٍٚ ايعزب١ٝ

 212 21 052 لمجايٞ
Source:  Based on data Strategic Planning Unit, Ministry of Higher Education (2011). 

 
ٜٚنخذ ت فل ا٭صاتذ٠ َٔ ٚلىل َؾز ايع ٜ  َٔ ايؾٛر ٚا٭عهاٍ صٛا٤ سٜارات قؾرل٠ أٚ ط١ًٜٛ 

ا٭دٌ  َُٚٗات يف١ًُٝ َا بع  اي نتٛراٙ  ٚايشٜارات امل١ٝٓٗ املتدؾؾ١  ٚايت رٜب ٚايتطٜٛز  ٚا٫صتغارات  

 22لىل  5111يفاّ  520ايذٜٔ صافزٚا يًدارز َٔ  ٚيك  انفض يف ع ا٭صاتذ٠ املؾزٜٕٛ َٔ اؾاَعات اؿه١َٝٛ

ْغط١ يف١ًُٝ يفذل٠ ي٫ًٜٛات املتش ٠ يًكٝاّ بن   ٚيك  ٚؽٌ يف ع ا٭صاتذ٠ املؾزٜٕٛ ايذٜٔ صافزٚا5112يفاّ 

 012050% َٔ لمجايٞ 2 1  ٖٚٛ َا ميجٌ ْضب١ 5112/5112أصتاذ يفاّ  222ف٢ امل٪صضات ايتع١ًُٝٝ ٖٓاى قؾرل٠ 

ٔ ثِ متجٌ داَع١ ايٌٓٝ ػزب١ فزٜ ٠ تعٌُ َع يف ع َٔ ايهٝاْات اي ٚي١ٝ عاخٌ سزّ أصتاذ ٜعٌُ ٖٓاى  َ

ٚاس  مبا ٜهٕٛ ي٘ تنثرل يفُٝل يف٢ً ؼزى ْعاّ ايتعًِٝ مبا ٜتُغ٢ َع اػاٙ فتُع املعزف١ ايعاملٞ  َع يف ّ 

 فقٌ  ا٫قتؾار يف٢ً تباعٍ ا٭صاتذ٠ فشضب ٚلمنا انتضا  بعض اؾٛاْب ايجكاف١ٝ ٚا٫دتُايف١ٝ ا٭

ٚسا ٫ ٜ ي فا٫ً يًغو إٔ تباعٍ ا٭صاتذ٠ ٚايط٬  بني داَع١ ايٌٓٝ ٚتًو اؾاَعات املتُٝش٠ يفاملًٝا 

َٔ عنْ٘ لثزا٤ ايدلاَر ا٭ناعمي١ٝ ؾاَع١ ايٌٓٝ  ٚايعٌُ يفًٞ ت رٜب ا٭صاتذ٠ ٚايط٬  يٝؾبشا دش٤ًا َٔ 

ٍٚ بزْاَر إلعار٠ ايتهٓٛيٛدٝا ف٢ املٓطك١ ا٫قتؾاع ايعاملٞ ايذٟ ُٜٓٛ ب٬ س ٚع  ٚتك ّ داَع١ ايٌٓٝ أ

بايتعإٚ َع داَع١ َٝٓضٛتا باي٫ٜٛات املتش ٠ ٚمبا ٜتفل َع ايقٛاب  اـاؽ١ باشل١٦ٝ اي ٚي١ٝ إلعار٠ 
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ظاَع١  International Association of Management of Technology IAMOTايتهٓٛيٛدٝا 

 يٌٓٝ بزاَر يًُادضترل املٗال بايتعإٚ َع داَع١ ْافارا بنصباْٝا َٝا٢َ باي٫ٜٛات املتش ٠  ٖذا ٚتك ّ داَع١ ا

ٚيك  أخذت بزاَر ايتعًِٝ يفٔ بع  ف٢ َؾز ايع ٜ  َٔ ايؾٛر ٚا٭عهاٍ  فايبعض نإ َٔ خ٬ٍ 

  فٝ ٜٛ  نتب    اخل(  بُٝٓا Onlineايٓعاّ املدتً  بتك ِٜ تفايفٌ ٚدًٗا يٛد٘ َٚٛاع تع١ًُٝٝ يفٔ بع  )

خز٣ لمجا٫ً يفٔ بع  َٔ خ٬ٍ ب١٦ٝ ايتعًِٝ يفٔ بع   ٚايذٟ س خ منٛ ٚافح ي٘ عاخٌ ايضٛم تك ّ ايدلاَر ا٭

أٍٚ  The Egyptian E-Learning University EELUاملؾزٟ  ٚتع  داَع١ ايتعًِٝ ا٫يهذل١ْٝٚ املؾز١ٜ 

 داَع١ يفٔ بع  ة َؾز تعٌُ يف٢ً خ ١َ استٝادات ايط٬  ايفزع١ٜ  

تع١ًُٝٝ ٚت رٜب يفٓ  َضت٣ٛ أصعار ميهٔ ؼًُٗا مبا ٜضايف  يف٢ً  ٚتك ّ ٖذٙ اؾاَع١ خ َات

لَ اع صٛم ايعٌُ بعٓؾز ايعٌُ امل٪ٌٖ  ٚتعتُ  ايضٝاص١ ايتع١ًُٝٝ شلذٙ اؾاَع١ يفًٞ ْعاّ تعًُٝٞ َتهاٌَ 

ايذٟ هعٌ َٔ املتعًِ َزنشًا يًعٌُ َٔ خ٬ٍ لَ اعٙ باحملافزات ٚدًٗا يٛد٘  فق٬ً يفٔ ايتعًِ َٔ خ٬ٍ 

اؾاَع١ يف٢ً ا٫ْذلْ  مبا ٜضايف  يف٢ً اؿؾٍٛ يف٢ً املكزرات ا٫يهذل١ْٝٚ ٚاحملتٟٛ ا٫يهذلْٚٞ ٚايفؾٍٛ َٛقع 

ا٫فذلاف١ٝ باصتد اّ ا٫ْذلْ   ٚا٫ْذلاْ  عاخٌ اؾاَع١ ٚتض٬ٝٗت ايفٝ ٜٛ نْٛفزاْط  سٝح لتاس١ 

يفُاٍ  تهٓٛيٛدٝا َٚعًَٛات   تتُجٌ ايدلاَر املتاس١ ف٢ اؾاَع١ ف٢ فا٫ت: لعار٠ ا٭Onlineاملكزرات 

 اؿاصب ٚاي راصات ايذلب١ٜٛ  

 The Egyptian –Japan University forيًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا   ٚتع  اؾاَع١ املؾز١ٜ ايٝابا١ْٝ

Science and Technology E-Just   ٙأس  ايجُار ا٭صاص١ٝ ٫تفاقٝات ايتعإٚ اي ٚي١ٝ  ٚتٗ ف ٖذ

ؾزٟ ٚايعامل ايعزبٞ ٚأفزٜكٝا َٔ خ٬ٍ ْغز املعزف١ َٔ خ٬ٍ ايت رٜط ٚايٓغز اؾاَع١ لىل خ ١َ اجملتُع امل

ايعًُٞ ٚايعزٚض ايف١ٝٓ ْٚكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٚٔ خ٬ٍ املغارن١ اجملتُع١ٝ  ٚتع  ٖذٙ اؾاَع١ داَع١ 

٠ َتُٝش٠ ٚفزٜ ٠ يًبشٛخ املتك ١َ ف٢ َؾز ٚأفزٜكٝا ٚاملٓطك١ نهٌ  ٚتك ّ اؾاَع١ املؾز١ٜ ايٝابا١ْٝ خدل

ا٫تؾاٍ ٚايتفايفٌ َع ايؾٓايف١ َٔ خ٬ٍ ايغزان١ ف٢ املغزٚيفات ايبشج١ٝ ايفع١ًٝ  ٢ٖٚ بٗذا متجٌ أس  

 اؾاَعات ايبشج١ٝ ايزا٥ ٠ ف٢ َؾز ٚايعامل ايعزبٞ ٚا٭فزٜكٞ  

َٚٔ ْاس١ٝ أخز٣  ٜضتفٝ  يف ع َٔ ا٭صاتذ٠ املؾزٜني َٔ املٓح ةرل اؿه١َٝٛ يشٜار٠ بعض اي ٍٚ 

ٜات املتش ٠ ٚاملًُه١ املتش ٠  ٚرمبا ل  تًو املٓح سٛي١ َٔ داْب بعض امل٪صضات َجٌ ٚيف٢ً رأصٗا اي٫ٛ

١٦ٖٝ ايفٛيدلاٜ   أٚ اجملًط ايجكاة ايدلٜطاْٞ  أٚ َ٪صض١ فٛرع ا٭َزٜه١ٝ  أٚ املعٗ  اي ٚيٞ يًتعًِٝ  ٚبايزةِ 

يف ع املٓح ايت٢ ق َتٗا ١٦ٖٝ َٔ ذيو  ٬ٜسغ إٔ يف ع املٓح املتاس١ ق ٚع د ًا  فع٢ً صبٌٝ املجاٍ  بً  

َٓش١ صًٜٓٛا  َٚٔ داْب أخز  ٜك ّ اجملًط ايجكاة ايدلٜطاْٞ َٓح  21ايفٛيدلاٜ  يًُؾزٜني سٛايٞ 

Chevening  ٞ21ؿٛاي  ( أصتاذ ٚطايب صًٜٓٛاBritish Council Website  ) 
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 َؤغسات ايتٓافط١ٝ ايدٚي١ٝ: 1/7/8
 ات على اليخو التالي:فينا يلى يته حتليل دلنوعة مً املؤشر

 

 ديٌٝ ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ Human Development Index HDI: 

ٜع  عيٌٝ ايت١ُٝٓ ايبغز١ٜ َكٝاظ عٚيٞ َِٗ يًشهِ يف٢ً َ ٣ تك ّ اي ٍٚ ٖٚٛ َ٪عز َزنب َٔ 

ايع ٜ  َٔ امل٪عزات ٜنتٞ ة َك َتٗا عيٌٝ ايتعًِٝ  ٜٚغٌُ َ٪عز ْضب١ ا٫يتشام ا٫مجاي١ٝ َٚ٪عز ا٫ملاّ 

زا٠٤ ٚايهتاب١ ي ٣ ايبايغني  باإلفاف١ لىل عيٌٝ اقتؾاعٟ ٖٚٛ َع ٍ ايٓاتر احمل٢ً اإلمجايٞ  ٚعيٌٝ ؽش٢ بايك

ٖٚٛ َتٛص  ايعُز املتٛقع يفٓ  اي٫ٛع٠ يذا فإٕ َع ٫ت٘ هب إٔ ت٪خذ عذر نُكٝاظ مل ٣ تك ّ ايتعًِٝ 

ز املزنب  ٚبؾف١ يفا١َ فًك  عٗ ت ايعايٞ  لذ أْ٘ دش٤ َٔ عيٌٝ ايتعًِٝ ايذ٣ ميجٌ أس  َفزعات ٖذا امل٪ع

ٚارتفع  0221يفاّ  212 1(  سٝح بً  5105-0221َؾز تطٛرا ًَشٛظًا ة عيٌٝ ايت١ُٝٓ ايبغز١ٜ خ٬ٍ ايفذل٠ )

بني عٍٚ ايعامل نُا ٖٛ  001يتضذٌ  يف٢ً لثزٙ املزتب١  5100يفاّ  225 1بشٜاع٠ َطزع٠ يٝبً  أقؾاٙ بك١ُٝ  

ايك١ُٝ تؾبح َؾز فُٔ ف١٦ اي ٍٚ ذات ايت١ُٝٓ ايبغز١ٜ املتٛصط١    ٚبٗذٙ 02َٛفح بايزصِ ايتٛفٝشٞ 

ا٭َز ايذ٣ ًٜشّ  بذٍ ايهجرل َٔ اؾٗٛع ة فاٍ ايتعًِٝ ايعايٞ يًشؾٍٛ يف٢ً َ٪عز َتك ّ يٓؾبح بني َؾاف 

 ( Human Development Index HDI >= 205 1ذات ايت١ُٝٓ ايبغز١ٜ يفاي١ٝ ) 2اي ٍٚ

  ، َهضخ انجُىة :تاذو ثشري فٍ عبنى يتُى  . 2113انجشرَخ  انًصذر: دنُم انتًُُخ    
 

 َؤغس اقتضاد املعسف١ : 

ُٜع  اقتؾاع املعزف١ أعا٠ قٛر١ٜ ة قٝاظ َ ٣ ق ر٠ اي ٍٚ يف٢ً سٝاس٠ أصبا  ايتك ّ ٚاَت٬ى 

 َكَٛات٘ اي٬س١َ يٓذاح خططٗا ٚبزافٗا يًت١ُٝٓ ا٫قتؾاع١ٜ ايغا١ًَ  سٝح أؽبش  ا٭ؽٍٛ امل١ُٗ ة

ا٫قتؾاع اؾ ٜ  ٖٞ املعزف١ ايف١ٝٓ  ٚاإلب اي  ٚايذنا٤  ٚاملعًَٛات  فاقتؾاع املعزف١ ة ا٭صاظ ُٜكؾ  ب٘ إٔ 

                                                 
7
 (HDI>= 0.712) رول سات تينية بشرية عالية(           HDI>=0.800)رول سات تينية بشرية عالية جزا  

 (HDI<= 0.535) رول سات تينية بشرية ميدفضة(           HDI>= 0.535) رول سات تينية بشرية متوشطة    

 

 (2012-1980) ايفرت٠ خالٍ ملضس ايبػس١ٜ ايت١ُٝٓ ديٌٝ تطٛز 37 تٛعٝشٞ زضِ
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تهٕٛ املعزف١ ٖٞ احملزى ايز٥ٝضٞ يًُٓٛ ا٫قتؾاعٟ  ٚهب إٔ ْنخذ ة ا٫يفتبار إٔ ٖذا امل٪عز ٫ ٜكٝط 

تعًِٝ ايعايٞ نعٓؾز َِٗ َٔ َفزعات٘  نفا٠٤ ايتعًِٝ ايعايٞ َٚ ٣ تك َ٘ بغهٌ ناٌَ ٚلمنا ٜضاِٖ اي

(  ٚدا٤ت  01)اي رد١ َٔ ؽفز لىل  5105عرد١ يفاّ  22 0فًك  سؾً  َؾز ة ٖذا امل٪عز يفًٞ  ٚيف٢ً ا٫مجاٍ 

عٚي١ استٛاٖا ٖذا امل٪عز  ٜٚعهط ذيو ٚفعا سزدًا ملؾز اذا َا قٛرْ  ٖذٙ اي رد١  022َٔ بني  22ة املزتب١ 

عرد١  بُٝٓا  52 2( ٚ سؾً  يفًٞ 50ٞ صبٌٝ املجاٍ  دا٤ت صٓغافٛر٠ ة املزتب١ )َع بعض اي ٍٚ ايٓعرل٠  فعً

(  ة سني صذً  عٚي١ 22عرد١ )املزتب١  02 2(   ًٜٝٗا تزنٝا بك١ُٝ بًغ  22عرد١ )املزتب١  0 2صذً  َايٝشٜا 

ز مبؾز  لذ ٖبط  (  يذا هب بذٍ ايهجرل َٔ اؾٗ  يتشضني ق١ُٝ ٖذا امل٪ع22عرد١ )املزتب١  22 2ا٭رعٕ   

  سٝح اقذلٕ ذيو بذلادع تزتٝب َؾز 5105عرد١ ة يفاّ  22 0لىل  5111عرد١ ة ص١ٓ  52 2ق١ُٝ امل٪عز َٔ 

 خ٬ٍ تًو ايفذل٠  22لىل  22َٔ 

 ٜٚقِ َ٪عز اقتؾاع املعزف١  ايع ٜ  َٔ امل٪عزات أُٖٗا:

ٛ   املعسفدد١ ديٝددٌ ا٫قتؾاااعٟ  ٚسؾااً  َؾااز ة   : ُٜٚكؾاا  باا٘ إٔ تهاإٛ املعزفاا١ ٖااٞ احملاازى ايز٥ٝضااٞ يًُٓاا

  نُاااا ٖاااٛ  5105يفااااّ   22ٚاستًااا  ايذلتٝاااب رقاااِ   2 0عيٝاااٌ املعزفااا١ يفًااا٢ قُٝااا١ بًغااا     

  ٜٚغااٌُ عيٝااٌ املعزفاا١ نااٌ َاأ عيٝااٌ ايتعًااِٝ ٚعيٝااٌ      02ٚافااح َاأ ايزصااِ ايتٛفااٝشٞ   

 ا٫بتهار  ٚنذيو عيٌٝ تهٓٛيٛدٝا ا٫تؾا٫ت ٚاملعًَٛات     

يعاًَاا١ املاااٖز٠ ٚاإلب ايفٝاا١ أٚ رأظ املاااٍ ايبغاازٟ ايكاااعر يفًاا٢ لعَاااز     : ٜٚاازتب  بتااٛفز ايٝاا  ا  ايتعًددِٝ ديٝددٌ

ايتهٓٛيٛدٝاااات اؿ ٜجااا١ ة ايعُاااٌ  فقااا٬ يفااأ املٗاااارات اإلب ايفٝااا١ ة املٓااااٖر ايتعًُٝٝااا١      

    02 0ٚبزاَر ايتعًِ َ ٣ اؿٝا٠  ٚق  سؾً  َؾز يف٢ً ق١ُٝ بًغ  

َااع امل٪صضااات ا٭ناعميٝاا١ ٚةرلٖااا َاأ    : ٜٚغاارل ايااٞ ْعاااّ فعاااٍ َاأ اياازٚاب  ايتذارٜاا١   االبتهدداز ديٝددٌ

املٓعُاااات ايتااا٢ تضاااتطٝع َٛانبااا١ ثاااٛر٠ املعزفااا١ املتٓاَٝااا١ ٚاصاااتٝعابٗا ٚتهٝٝفٗاااا َاااع        

  0 2ا٫ستٝادات احمل١ًٝ  ٚق  سؾً  َؾز يف٢ً ق١ُٝ بًغ  

:  ٜٚغااارل اياااٞ صاااٗٛي١ ْغاااز ٚػٗٝاااش املعًَٛاااات ٚاملعاااارف    ديٝدددٌ تهٓٛيٛدٝدددا املعًَٛدددات ٚاالتضددداالت 

٫ستٝاداااات احملًٝااا١ يااا يفِ ايٓغااااط ا٫قتؾااااعٟ ٚؼفٝاااش املغاااارٜع يفًااا٢     ٚتهٝٝفااا٘ َاااع ا 

 عرد١  05 0لْتاز قِٝ َقاف١ يفاي١ٝ  ٚسؾً  َؾز يف٢ً 
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Source: Knowledge Economy index (KEI), 2013. 

 2012 عاّ َكاز١ْ دٍٚ بني املعسف١ ديٌٝ 37 تٛعٝشٞ زضِ
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:َؤغس ايتٓافط١ٝ ايعامل١ٝ "حمٛز ايتعًِٝ ايعايٞ ٚ ايتدزٜب"  

عردا١ ة ٖاذا    0 0ر ايتعًِٝ ايعايٞ ٚ ايت رٜب" لىل سؾٍٛ َؾز يفًا٢  ٜغرل َ٪عز ايتٓافض١ٝ ايعامل١ٝ "قٛ          

عٚيا١ ٚؽطا  ايع ٜا  َأ      022َأ أؽاٌ    002(  سٝح استًا  املزتبا١    2لىل  0)اي رد١ َٔ  5100/5102امل٪عز يفاّ 

املزتبا١   عرد١  َٚايٝشٜا ة  2 2اي ٍٚ َؾز ة ذيو ايذلتٝب َجٌ  صٓغافٛر٠  ٚايع دا٤ت ة املزتب١ ايجا١ْٝ بك١ُٝ 

ٚتغارل ايبٝاْاات لياٞ     02عردا١  نُاا ٖاٛ َٛفاح ظا ٍٚ       2 2بك١ُٝ  22عرد١  ٚا٭رعٕ ة املزتب١  2 2بك١ُٝ  22

    5112/5112ة يفاّ  2 0بك١ُٝ  22تزادع تزتٝب َؾز ة ذيو امل٪عز  سٝح استً  َؾز املزنش رقِ 

  
 (6003/6002نًٍخ )درخخ و رزرٍت يصز يع ثعض انذول فً يؤشز انزُبفسٍخ انعب 02خذول 

 ق١ُٝ َ٪عز اي ٚي١

 (2لىل  0)اي رد١ َٔ 

 عٚي١( 022)لمجايٞ  ايذلتٝب

 5 2 2 صٓغافٛر٠

 02 2 2 نٛرٜا اؾٓٛب١ٝ

 22 2 2 َايٝشٜا

 22 2 2 ا٭رعٕ

 22 0 2 تا٬ْٜ 

 22 0 2 تزنٝا

 25 5 2 ايدلاسٌٜ

 22 2 0 دٓٛ  افزٜكٝا

 002 0 0 َؾز

     Source: Global Competitiveness Report, 2013.                            

 تستٝب اجلاَعات املضس١ٜ عاملٝا : 

ٖٓاى ايع ٜ  َٔ ايتؾٓٝفات اي ٚي١ٝ تٛفح تزتٝب اؾاَعات ا٭فقٌ َٔ سٝح ايع ٜ  َٔ َعاٜرل         

ايعامل( داَع١ يفًٞ َضتٟٛ  211اؾٛع٠ ٚايهفا٠٤ أُٖٗا تؾٓٝص َعٗ  عٓغٗاٟ بايؾني )تزتٝب أفقٌ 

فبايٓعز يٛفع١ٝ اؾاَعات املؾز١ٜ  مل ؼؾٌ ل٫ داَع١ َؾز١ٜ ٚاس ٠  ٚ ٖٞ داَع١ ايكاٖز٠  يفًٞ َزنش 

   بُٝٓا سؾً  أربع داَعات َٔ املًُه١ ايعزب١ٝ 211لىل  210ة ٖذا ايتؾٓٝص  سٝح ٚقع  فُٔ ايف١٦ َٔ 

لصزا١ًٝٝ٥ يفًٞ َزانش ة ٖذا ايضعٛع١ٜ يفًٞ َزانش َتفاٚت١ فُٔ ٖذا ايتؾٓٝص  ٚسؾً  صبع داَعات 

ايتؾٓٝص  َٓٗا ٚاس ٠ فُٔ املا١٥ داَع١ ا٭ٚىل  ا٭َز ايذٟ وتِ بذٍ املشٜ  َٔ اؾٗ  يتطٜٛز اؾاَعات 

املؾز١ٜ ٚرفع ق راتٗا يفًٞ املٓافض١ اي ٚي١ٝ  يتشتٌ َزانش َتك ١َ ة ايتٓؾٝص اي ٚيٞ يًذاَعات مبغ١٦ٝ 

 اهلل تعاىل 
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 Internal efficiencyايهفا٠٤ ايداخ١ًٝ   1/8
ميهٔ تعزٜص ايهفا٠٤ اي اخ١ًٝ يًتعًِٝ ايعايٞ يف٢ً أْٗا َ ٣ ق ر٠ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ يف٢ً ؼكٝل     

ا٭ٖ اف املٓغٛع٠ َٓ٘  ٚميهٔ قٝاظ ايهفا٠٤ اي اخ١ًٝ يًٓعاّ ايتعًُٝٞ ٚفكا يًع ٜ  َٔ امل٪عزات اي ٚي١ٝ 

عاىل ف٢ َؾز َضح عقٝل يًشؾٍٛ يف٢ً ٖذٙ ايبٝاْات امل١ُٗ يًتعًِٝ ايعاىل ل٫ أْ٘ ٫ ٜٛد  بٓعاّ ايتعًِٝ اي

ا٭َز ايذ٣ وٍٛ عٕٚ اصتد اّ ٖذٙ امل٪عزات ايتاي١ٝ يتكِٝٝ ايهفا٠٤ اي اخ١ًٝ  ٚايذ٣ ٜتطًب دٗ  ف٢ ايزؽ  

 اي قٝل يبٝاْات َٚ٪عزات ايتعًِٝ ايعاىل خ٬ٍ ايفذل٠ املكب١ً إلَها١ْٝ اصتد اّ ٖذٙ امل٪عزات ٢ٖٚ:

 ايط٬  اْتكاٍ سٝح َٔ ايتعًُٝٞ ايٓعاّ أعا٤ ٜٚكٝط Promotion rate: ٍا٫ْتكا َع ٍ -0

 َ٪عز ا ايكٝاظ ٜٚغهٌ ٖذا ايتع١ًُٝٝ  يًٓعِ اي اخ١ًٝ ايفعاي١ٝ يف٢ً ٚتنثرلٙ أخز٣ لىل فزق١ َٔ

ٝ ا  اي ٚر٠ لطار ة أخز٣ لىل فزق١ َٔ ت فكِٗ ْضب ٚتٛقع ايط٬  ت فل يتشًٌٝ ر٥ٝض

 ايتع١ًُٝٝ 

َٔ  فزق١ َع١ٓٝ َٔ تضز  ايط٬  ٜٚكٝط ظاٖز٠ :Drop-out ratesايتضز   َع ٍ -5

ٚفق٬  ايتع١ًُٝٝ  بايٓعِ اـاؽ١ اي اخ١ًٝ ايفعاي١ٝ يف٢ً تنثرلٖا ٚ عراصتِٗ لمتاّ قبٌ اؾاَع١

 ايت فل ْضب ٚتٛقع ت فل ايط٬  يتشًٌٝ ايز٥ٝض١ٝ امل٪عزات َٔ امل٪عز ٖذا ٜعتدل ذيو  يفٔ

 ايتع١ًُٝٝ  اي ٚر٠ لطار ة أخز٣ لىل فزق١ َٔ

 يف٢ً ذيو ٚتنثرل يًؾفٛف ايط٬  ليفاع٠ َ ٣ ٜٚكٝط  Repetition rate :اإليفاع٠  َع ٍ -0

يتشًٌٝ  ا٭صاص١ٝ امل٪عزات َٔ ْفض٘  ايٛق  ة ٜٚعتدل ايتعًُٝٞ  يًٓعاّ اي اخ١ًٝ ايفعاي١ٝ

 ايتع١ًُٝٝ  اؿًك١ فُٔ ٯخز ؽص َٔ ايط٬  ت فل ٚلصكاط

 ليفاع٠ يفٛاقب ًٜدؿ ايتعًُٝٞ  ٖٚٛ يًٓعاّ اي اخ١ًٝ يًهفا٠٤ َ٪عز َزنب ايهفا٠٤ : ٖٚٛ َعاٌَ -2

 اـزهني  ة لْتاز ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ نفا٠٤ يف٢ً ٚايتضز  ايؾفٛف

 فُٝا  ايتع١ًُٝٝ يًع١ًُٝ اي اخ١ًٝ ايفعاي١ٝ يف ع ايضٓٛات ايع ٜكقٝٗا ايطايب يًتدزز: ٜٚكِٝ َ ٣ -2

 .عراصتِٗ إلمتاّ اـزهٕٛ ليٝٗا وتاز ايع ايضٓٛات يف ع َتٛص  بتك ٜز ٜتعًل

 

ٚيٮصص ٫ تٛد  بٝاْات مت رؽ ٖا يتًو امل٪عزات يفٔ طزٜل امل٪صضات ايتع١ًُٝٝ  ٖٚٛ َا        

ست٢ يفًٞ املضت٣ٛ ايكَٛٞ ٚامل٪صضٞ ٜ يفٛ لىل فزٚر٠ لْغا٤ َزؽ  يًتعًِٝ ايعايٞ بهاف١ َتغرلات٘ 

ٜضٌٗ َع٘ قٝاظ عرد١ ايتطٛر  ٜتض٢ٓ ايٛقٛف يف٢ً تطٛرات َ٪عزات ايتعًِٝ ايعايٞ بغهٌ عٚرٟ

 ٚاإللاس  
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ٜٗااتِ قااٛر اإلعار٠ ٚاؿٛنُاا١ بتٓاااٍٚ َٓعَٛاا١ ايتعًااِٝ ايعااايٞ َٚ٪صضاااتٗا نااٌ سضااب ْٛيفٗااا    

ت ٚيٛا٥شٗااا ٚأْعُتٗااا اـاؽاا١ صااٛا٤ َاأ اؾاَعااات اؿهَٛٝاا١  اؾاَعااات اـاؽاا١  داَعاا١ ا٭سٖااز  ايهًٝااا        

ايتهٓٛيٛد١ٝ  املعاٖ  ايعًٝا اـاؽ١ ٚاملعاٖ  املتٛصط١ اـاؽا١  نُاا أْا٘ يهاٌ َ٪صضا١ تعًُٝٝا١ ْعااّ لعارٟ        

ىتًاص يفأ امل٪صضاا١ ا٫خاز٣ ب اٜا١ َاأ أْعُا١ ايكباٍٛ ٚا٫َتشاْااات ٚناٌ َاا ىااؿ ايعًُٝا١ ايتعًُٝٝاا١ ة          

    ٝ ذ١ٝ مب٪صضااات ايتعًاِٝ ايعااايٞ ايااع  امل٪صضاات ايتعًُٝٝاا١ لىل ْعاِ اعار٠ ٚايضٝاصاا١ ٚايز٩ٜا١ ٚاـطاا  ا٫صاذلات

 تتبعٗا نٌ َ٪صض١ يف٢ً س ٠ اىل داْب أْع١ُ َزاقب١ َٚتابع١ صٛا٤ ناْ  ق١ًٝ أٚ ق١َٝٛ 

َٚٔ امل٪عزات ا٭صاص١ٝ يٓعاّ اؿٛن١ُ ٚدٛع آيٝات ٚافش١ يتشكٝل ايغفاف١ٝ  ٚيًزقابا١ اي اخًٝا١   

ي يفًا٢ ايٛثاا٥ل       لخل   ٚتعا  ٖاذٙ امل٪عازات      ٚاـارد١ٝ َٔ خ٬ٍ اؿٛافش ٚاملهافآت ْٚعِ ايت قٝل ٚاإلطا٬ 

بٝاْاات ميهأ ؼًًٝاٗا ل٫ إٔ ايهاجرل َأ ايتكاارٜز ايٛؽاف١ٝ  ٚاياع تتٓااٍٚ امل٪عازات            يفٓٗاا  ٜتاٛافز نٝف١ٝ  ٫ٚ 

 ايهٝف١ٝ ٚايٓٛيف١ٝ تبشح ايتش ٜات ٚأٚد٘ ايكؾٛر ايع تعا٢ْ َٓٗا املٓع١َٛ ة ٖذا احملٛر  

عااايٞ ة َؾااز" ٚايااذ٣ قاااّ بإيفاا اعٙ املاازادعني اياا ٚيٝني َاأ َٓعُاا١  ٜٚعاا  تكزٜااز "ساياا١ ايتعًااِٝ اي

ة لطااار عراصاا١ َزادعااات صٝاصااات ايتعًااِٝ    WBٚايبٓااو اياا ٚيٞ   OECDايتعااإٚ  ٚايتُٓٝاا١ ا٫قتؾاااع١ٜ  

  َٔ أٖاِ ٖاذٙ ايتكاارٜز  سٝاح ٫ ٜاشاٍ ايهاجرل َأ تٛؽاٝف٘ يًٛفاع ايازأٖ يًتعًاِٝ            5101ايٛط١ٝٓ ٚايؾاعر ة 

 ٫ ا٭خارل٠   ايضآٛات  ة سا ث   اياع  اإلهابٝا١  ايتطٛرات يفٔ ايٓعز صارٜا لىل ا٭ٕ  فبؾزف ايعايٞ ة َؾز

ٞ  ايهفاا٠٤ امل٪صضا١ٝ    أَااّ ؼكٝال    يفكبا١  تغهٌ املؾزٟ ايعايٞ ايتعًِٝ سٛن١ُ ة تشاٍ املزنش١ٜ  ٚبايتااي

 ؼكك  ايع اؾٛع٠ ف١ثكا َجٌ ايتطٛرات اإلهاب١ٝ يف٢ً اإلبكا٤ ٜتعذر ٚصٛف يًبً   ايتٓافض١ٝ ايك ر٠ أَاّ

ٞ  ايتعًِٝ تطٜٛز َغزٚي بفقٌ  ة دٖٛزٜا١  تغاٝرلات  فا٢ سايا١ سا ٚخ    اؾ ٜا   ْٚعااّ ا٫يفتُااع   اؾااَع

   .ايتٌُٜٛ ٚصٝاصات اؿٛن١ُ

 

 َٚٔ أِٖ ايتٛؽٝات ايع أت٢ بٗا ٖذا ايتكزٜز ة قٛر اؿٛن١ُ  َا ٢ًٜ:

       :ايهًٝااات  -اؾاَعااات اؿهَٛٝا١  ٚفاع لطاار قاااْْٛٞ َٛسا  يًتعًااِٝ ايعاايٞ ٜغطا٢ مجٝااع ايكطايفاات

 امل٪صضات اـاؽ١ )اشلاعف١ ٚةرل اشلاعف١ يًزبح( -ايتهٓٛيٛد١ٝ

         لتاس١ ايفزؽ١ أَاّ امل٪صضات اؿه١َٝٛ يها٢ تؾابح عازنات سهَٛٝا١ َضاتك١ً َٚتُتعا١ بااإلعار٠

 :َا ًٜٞ ٚاملضا٤ي١ يًضًط١ ايز٥ٝض١ٝ ايٓكاط يف٢ً ا٭َج١ً ايذات١ٝ   ٚتتقُٔ

 ٌُامل٪صض١ رصاي١ أعا٤ ٚنفا٠٤ فعاي١ٝ يفٔ يًُض٪ٚي١ٝ ع١ٝاؾاَ ايكٝاع٠ ؼ  

 اؾٛع٠ ٚاملضا٤ي١(  َٔ لطار بٗا )ة ايعٌُ ٚقص أٚ ا٭ناعمي١ٝ ايدلاَر ليف اع صًط١ 
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  ة عكاٛم ايعااًَني    املتعًكا١  ايٛاصاع١  ا٫عاذلاطات  سا ٚع  ة ٚاملضا٪ٚي١ٝ   ايضًط١  ٍ  فاا

ِ  ًاٝفِٗ ٚتغاٝرل  ٚته ٚتزقٝتِٗ ا٭ناعميٝني ٚةرل ا٭ناعميٝني تعٝني  ٚلْٗاا٤  تهًٝفااتٗ

 .َزتباتِٗ َضتٜٛات ٚؼ ٜ  خ َتِٗ

 أيف٢ً املعاٜرل تهٕٛ ٖذٙ امل٪صض١  ٚق  َعاٜرل لىل اصتٓاعًا ٚقبٛشلِ ايط٬  اختٝار صًط١ 

 .ايتعًِٝ ايعايٞ ي خٍٛ ايط٬  يتنٌٖ اي ْٝا ا٫عذلاطات َٔ

 ٚاـط١ ا٫صذلاتٝذ١ٝ لتتف بطزٜك١ عاخًٝا ايعا١َ ٚةرل ايعا١َ ا٭َٛاٍ ؽؾٝؿ صًط١ 

 .ا٭َٛاٍ يف٢ً اصتد اّ ايعا١َ ٚاحملاصب١ ايغفاف١ٝ ٚاعذلاطات يًُ٪صض١

  صاًط١  ٌ ٔ  املٓفال  ةارل  ايزؽاٝ   ؼٜٛا  يفكٛباات   تٛقٝاع  عٕٚ أخاز٣  لىل َايٝا١  صا١ٓ  َا

 .امل خزات اصتجُار ٚصًط١

  املغاذلٜات  لدازا٤  صاًط١  ّ  عٕٚ ٚاملايٝا١ ا٭خاز٣   اإلعارٜا١  املعاا٬َت  ٚلدازا٤  ايعكاٛع  ٚلبازا

 خارد١ٝ  نٝاْات َٔ املضبك١ ايكبٍٛ ٫عذلاطات اـقٛي
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 حتًٌٝ ايفذ٠ٛ

 

 

 

يتشًٌٝ ايٛفع ايزأٖ   SWOT Analysisصٛف ٜتِ ا٫صتعا١ْ بنصًٛ  ايتشًٌٝ ايزبايفٞ

 ايذلبٟٛتدطٝ  ملٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز بٓا٤ًا يف٢ً ايتغدٝؿ ايضابل بإصتد اّ َٓٗذ١ٝ َعٗ  اي

ٚفُٝا ٢ًٜ يفزض يٓتا٥ر ا٫صتبٝاْات ايت٢ قاَ  ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚعيفِ  ضهٛ ببارٜطبايْٝٛٝ

ايعايٞ   ايتعًِٝ َٓع١َٛ ٚؼضني يتطٜٛز ايعايٞ ايتعًِٝ ٚسار٠ دٗٛع ف٤ٛ ايضٝاصات بايٛسار٠ بتؾُُٝٗا ة

ًتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز  ٚة لطار رصاي١ ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ ٚفا٫ت يفًُٗا بٛفع خط١ اصذلاتٝذ١ٝ ي

ملٓاقغ١  5102 سٝح قاَ  ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ بتٓعِٝ ٚرع١ يفٌُ ّٜٛ ايج٬ثا٤ ايجاْٞ َٔ عٜضُدل

ايع ناْ  ؼ  ريفا١ٜ َعايٞ ٚسٜز   5101 – 5102اإلطار ايعاّ يًدط١ ا٫صذلاتٝذ١ٝ يًتعًِٝ ايعايٞ ة َؾز  

ب  اـايل  نُا تفقٌ باإلصتذاب١ يً يف٠ٛ نب١ َٔ قٝاعات ايتعًِٝ ايعايٞ ايضٝ  ا٭صتاذ اي نتٛر/صٝ  يف

ٚر٩صا٤ داَعات صابكني  ٚنذيو  ايتعًِٝ ايعايٞ َتُجًني ة أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط َٔ اؾاَعات املدتًف١ 

يف ع َٔ خدلا٤ َغزٚيفات تطٜٛز ايتعًِٝ ايعايٞ  سجًني َٔ ايٛسارات ٚاشل٦ٝات املع١ٝٓ ٚأؽشا  ايعٌُ 

 َٔ اشل٦ٝات ٚاؾٗات ذات ايؾ١ً َجٌ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يقُإ دٛع٠ ايتعًِٝ ٚاإليفتُاع  ٚايؾٓايف١  ٚسجًني

أناعمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ  اجملًط ا٭يف٢ً يًذاَعات ٚق  ؽًٌ ٚرع١  ايعٌُ  تٛسٜع اصتُارات ٫صتط٬ي أرا٤ 

املباع٨ ٚايتٛدٗات  -اٙ ايكِٝ املتبٓ –ايزصاي١  –املغارنني سٍٛ ؼًٌٝ ايٛفع ايزأٖ امل رز باـط١  ايز١ٜ٩ 

 ايكقاٜا ٚا٭ٖ اف ا٫صذلاتٝذ١ٝ   املغزٚيفات ٚاملباعرات    -اإلصذلاتٝذ١ٝ  املضارات 

ٚق  بً  سذِ املغارنني ة اصتط٬ي ايزأٟ ا٭ٍٚ اـاـ بتشًٌٝ ايٛفع ايزأٖ صت١ ٚصتٕٛ اصتُار٠  

ملباع٨ ٚايتٛدٗات ا٫صذلاتٝذ١ٝ أثٓإ ٚصتٕٛ ٚاصتط٬ي ايزأٟ ايجاْٞ اـاـ ايز١ٜ٩ ٚايزصاي١ ٚايكِٝ املتبٓاٙ ٚا

اصتُار٠  ٚاصتط٬ي ايزأٟ ايجايح اـاـ املضارات ٚايكقاٜا ٚا٫ٖ اف اإلصذلاتٝذ١ٝ اثٓإ ٚمخضٕٛ ٚنذيو 

اصتط٬ي ايزأٟ ايزابع اـاـ باملغزٚيفات ٚاملباعرات بإمجايٞ يف ع َا٥تإ اثٓإ ٚث٬ثٕٛ اصتُارا٠ اصتط٬ي 
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فزٜل يفٌُ َٔ ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ يتشًٌٝ بٝاْات اصتُارات اصتط٬ي ايزأٟ  رأٟ  ٚبٓا٤ مت تٓعِٝ

ايٛارع٠ بايٛرع١ ٚفكًا ملٓٗذ١ٝ يف١ًُٝ سٝح مت اصتد اّ املٓٗر ايٛؽفٞ املبال يف٢ً يفزض ْتا٥ر املؾاعر ا٭ٚي١ٝ 

ايهُٞ ة ايتشًٌٝ  ايزأٟ  نُا مت ا٫صتعا١ْ با٭صًٛ  املنخٛذ٠ َٔ ايبٝاْات املٛدٛع٠ باصتُار٠ اصتط٬ي

يتشًٌٝ ايكِٝ ايٛارع٠ با٫صتُار٠ ٚيفٌُ ايتهزارات ٚايٓضب امل١ٜٛ٦  Excelباصتد اّ بزْاَر د اٍٚ ايبٝاْات 

يتفضرل ايبٝاْات املٛدٛع٠ نُا مت  يف١ًُٝ ايتشًٌٝ ا٫سؾا٥ٞ يًبٝاْات ٚاصتد٬ـ ايٓتا٥ر َٓٗا باصتد اّ 

 Statistical Package for Social Science  بزْاَر ايتشًٌٝ اإلسؾا٥ٞ يًعًّٛ ا٫دتُايف١ٝ

(SPSS V. 17)   ايفتُاعا يف٢ً بعض ا٭صايٝب اإلسؾا١ٝ٥ َجٌ: ايتهزارات با٭يف اع ٚايٓضب امل١ٜٛ٦ 

 يفٓاؽز ايك٠ٛ ٚيفٓاؽز ايقعص :

تغرل ْتا٥ر ا٫صتبٝإ ا٭ٍٚ لىل ٚدٛع ْضب١ رف٢ بغهٌ نبرل َٔ املغارنني يفٔ يفٓاؽز ايك٠ٛ 

تاس٠  ٚق دا٤ تزتٝب اٚيٜٛات يفٓاؽز ايك٠ٛ َٔ املغارنني نُا ٖٛ َٛفح بايغهٌ ٚايقعص ب رد١ رفا س

 ( 21(  ٚنذيو يفٓاؽز ايقعص بايغهٌ رقِ )02رقِ )

 ( تزتٝب اٚيٜٛات يفٓاؽز ايك02٠ٛعهٌ رقِ )
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 ( تزتٝب اٚيٜٛات يفٓاؽز ايقعص21عهٌ رقِ )

 ايفزـ ٚايتش ٜات:

رف٢ بغهٌ نبرل َٔ املغارنني يفٔ ايفزـ ٚايتش ٜات ب رد١ تغرل ْتا٥ر ا٫صتبٝإ ا٭ٍٚ لىل ٚدٛع ْضب١ 

(  20رفا ستاس٠  ٚق دا٤ تزتٝب اٚيٜٛات ايفزـ َٔ املغارنني نُا ٖٛ َٛفح بايغهٌ اعْاٙ رقِ )

 (  25ٚنذيو ايتش ٜات بايغهٌ رقِ )
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 ( تزتٝب اٚيٜٛات ايفزـ بٓا٤ يف٢ً ارا٤ املغارنني20عهٌ رقِ )

 

 تزتٝب اٚيٜٛات ايتش ٜات بٓا٤ يف٢ً ارا٤ املغارنني( 25عهٌ رقِ )

 ايز١ٜ٩ ٚايزصاي١: 

دا٤ت ايز١ٜ٩ ة اإلطار ايعاّ يًدط١ ا٫صذلاتٝذ١ نُا ًٜٞ: ا٫صتجُار ة ايعكٍٛ ايبغز١ٜ َعزفًٝا َٚٗارًٜا مبا 

َُبتهز٠ ٚقاعر٠ يف٢ً عفع ا٫قتؾاعمٛ ايت١ُٝٓ املضت  ا١َ  ٚق  ٜغذٟ صٛم ايعٌُ احملًٞ ٚاي ٚيٞ بهفا٤ات 

عٚيٝا   املٓافض١ ايٞ ايتٛد٘ تتقُٔ صذٌ املغارنني ايع ٜ  َٔ امل٬سعات ٚاملكذلسات َٔ فُٓٗا: إٔ ايز١ٜ٩ ٫
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 ٚ اب ايفٞ فهز ٚ اصتك٬ي١ٝ ر١ٜ٩ ذات بغز١ٜ نفا٤ات ٫ ٜتقح بايز١ٜ٩ اْٗا تعدل يفٔ ايتعًِٝ ايعايٞ  ٚدٛع

 ٚفع َٔ ايغرل  ٫ب  َع ايتعإٚ ٚ ايفزٜل بزٚح يفٞاؾُا ايعٌُ يفًٞ ايك ر٠ شلِ ٚ اْتُا٤ يفٓ ِٖ ٚ َٓعٛر

 ايعايٞ  ايتعًِٝ بٛسار٠ ا٫صذلاتٝذ١ٝ ايضٝاصات تٓفٝذ ٜقُٔ د ٜ  تغزٜعٞ ْعاّ

نُا دا٤ت ايزصاي١ نُا ًٜٞ: َٓع١َٛ تعًِٝ يفايٞ ٜتٛافز ي ٜٗا ايضٝاصات ايٛافش١ ٚاٯيٝات اي٬س١َ يتك ِٜ 

٥٬َِ َٚزٕ ٚفكًا يًُتغرلات يف٢ً ناف١ املضتٜٛات  ٚمبا  خ ١َ تع١ًُٝٝ تزب١ٜٛ ٚعج١ٝ مبضتٟٛ دٛع٠

ٜقُٔ تٛفرل يفقٛ فايفٌ ة اجملتُع املؾزٟ ةٝٛر يف٢ً ٚطٓٝت٘ ة لطار َٔ ايكِٝ ٚا٭خ٬م ٜٚضاِٖ لهابًٝا ة 

ا٫قتؾاع املؾزٟ املٛد٘ ؽٛ  املعزف١ ٚايتهٓٛيٛدٝا  ٚنإ َٔ فُٔ ٬َسعات املغارنني: ايزصاي١ دٝ ٠ 

املغارنني  فزٚر٠ ا٫ٖتُاّ بزيفا١ٜ ٚعيفِ  ٚ ايعٓاؽز ةايب١ٝ تغٌُ ٚ املٓع١َٛ ثكاف١ ٚ ضف١فً بٗا تتقح

 ايتغرلات َع ايتفايفٌ يفًٞ قاعر ٚ يفاٍ ادتُايفٞ اْتُا٤ ذٚ فزع ايف اع َٔ املٖٛٛبني ٚذٟٚ ايهفا٤ات  ٫ب 

  .اب ايف١ٝ ق رٙ َٔ ي ٜ٘ ٜتٛافز مبا سًٗا يفًٞ ايك ر٠ ٚ املغه٬ت تفِٗ ٚ اجملتُع١ٝ

 ايكِٝ املتبٓاٙ ٚاملباع٨ ٚايتٛدٗات اإلصذلاتٝذ١ٝ: 

تبني ٚدٛع تنٜٝ  ًَشٛظ يف٢ً مجٝع ايكِٝ املتبٓا٠ ٚاملباع٨ ٚايتٛدٗات ا٫صذلاتٝذ١ٝ  ٖٚذا ٜب ٚ دًٝا َٔ 

خ٬ٍ ْتا٥ر ا٫صتبٝإ ايجاْٞ سٝح ٜز٣ ايغايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ املغارنني إٔ ايكِٝ املتبٓا٠ دا٤ت ستاس٠ 

 تضذٌٝ ايع ٜ  َٔ امل٬سعات ٚاملكذلسات َٔ قبٌ املغارنني ٚنإ َٔ أُٖٗا: فزٚر٠ َٚتُٝش٠  ٚق  مت

٭١ُٖٝ ايتعًِٝ يتشضني ايتٛدٝ٘ ا٫يف٬َٞ ٚ ا٫يشاَٞ ايت قٝل يف٢ً ايكِٝ يبٓا٤ قِٝ تع١ًُٝٝ ٚافش١   أ١ُٖٝ 

ا٤ات يتتُاثٌ َع ؽٛرت٘  فزٚر٠ افاف١ قِٝ يفٔ ايبشح ايعًُٞ  أ١ُٖٝ ق١ُٝ اإلْتُا٤ ٚاشل١ٜٛ  تك ٜز ايهف

ايع اي١ ٚتهاف٪ ايفزـ  نُا نإ يًضاع٠ املغارنني ايع ٜ  َٔ امل٬سعات ٚاملكذلسات اٜقا فُٝا ىؿ 

 ٚ ايب١٦ٝ غ ١َ خاؽ١ تٛدٗات ٚ َباع٨ افاف١ املباع٨ ٚايتٛدٗات ا٫صذلاتٝذ١ٝ ايع نإ َٔ أُٖٗا: فزٚر٠

 ايتع١ًُٝٝ ا٫دٗش٠ ٚ باؾاَعات ايعٌُ صرل تٓعِ ايع ايكزارات ٚ ا٫دزا٤ات ٚ ايًٛا٥ح ٖٝه١ً اجملتُع  ايفاع٠

 باستٝاز املزتبط١ ايع١ًُٝ ايتطبٝك١ٝ ايك ر٠ سٜاع٠ ٚ ايعايٞ  تكًٌٝ ايهِ ايٓعزٟ َع تطٜٛز ايتعًِٝ بٛسار٠

 ايفعًٞ   ايؾٓايفٞ اجملتُع

 :ايكقاٜا ٚا٭ٖ اف ا٫صذلاتٝذ١ٝ  -املضارات

ضارات ٖٚذا ٜب ٚ دًٝا َٔ خ٬ٍ ْتا٥ر ا٫صتبٝإ سٝح ٜز٣ تبني ٚدٛع تٛافل بغهٌ نبرل د ًا يف٢ً امل

% َٔ لمجايٞ سذِ 2 22ايغايب١ٝ ايعع٢ُ  َٔ املغارنني إٔ املضارات دا٤ت ستاس٠ فبً  َع ٍ ايزفا 

 املغارنني  

 املغزٚيفات ٚاملباعرات:

 با٫صتبٝإتغرل ْتا٥ر ا٫صتبٝإ ايزابع لىل ٚدٛع  عرد١ تنٜٝ  نبرل٠  يًُغارٜع ي ٣ املغارنني 
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 أٚاًل: حتًٌٝ ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ:

 عٓاصس ايغعف عٓاصس ايك٠ٛ

 ٚدٛع طًب َتٓاَٞ يفًٞ خ َات ايتعًِٝ ايعايٞ   0

ٚدٛع تٓٛي ة ايدلاَر ا٭ناعمي١ٝ اؾ ٜ ٠ عاخٌ َ٪صضات   5

 ايتعًِٝ ايعايٞ 

اْتغار ثكاف١ اؾٛع٠ ٚسؾٍٛ بعض امل٪صضات ايتع١ًُٝٝ يف٢ً   0

 تٛصع ة  اصتد اّ ْعاّ ايضايفات املعتُ ٠ ا٫يفتُاع َع اي

تٛد٘ امل٪صضات ايتع١ًُٝٝ مٛ لقا١َ اتفاقٝات تعإٚ ٚعزان١ َع   2

 بعض امل٪صضات ايتع١ًُٝٝ اي ٚي١ٝ 

تٛافز خ َات دٝ ٠ يًتعًِٝ ايعايٞ ٚايتعًِ ة فاٍ املهتبات   2

 ايزق١ُٝ 

ٚدٛع لْتاز يفًُٞ بامل٪صضات ايتع١ًُٝٝ ميهٔ ايٓعز ة تضٜٛل   2

 ٥ذ٘ ٚلَها١ْٝ سٌ َغه٬ت ايؾٓايف١ ْتا

تٛافز َٛارع بغز١ٜ َٔ ١٦ٖٝ ايت رٜط ذات خدلات َتُٝش٠ َع   2

استهاى ايبعض َِٓٗ باجملتُع اي ٚيٞ َٚ٪صضات٘  ٚخدلات لعار١ٜ 

 َذلان١ُ املعزف١ 

 تزانِ خدلات ة فاٍ َغزٚيفات تطٜٛز ايتعًِٝ ايعايٞ   2

تٗا ا٭دٓب١ٝ ايتٛصع ة لْغا٤ داَعات َؾز١ٜ  بايتعإٚ َع ْعرل  2

ٚيعٌ منٛذز اؾاَع١ املؾز١ٜ ايٝابا١ْٝ أس  أبزس تًو املباعرات 

 اؾاع٠ 

 تٛافز ب١ٝٓ َ٪صض١ٝ ١ُ٥٬َ   01

 ( ص١ٓ ؼٌُ أٌَ ملضتكبٌ َؾز 55 -02تٛافز عزو١ يفُز١ٜ )  00
 

تكاعّ اشلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ يبعض امل٪صضات ايتع١ًُٝٝ   0

مبا ٫ ٜٛانب طبٝع١ٝ ايعؾز ٚايتطٛر ايضزٜع ايذٟ 

 ًٜشل ب٘ 

اؾُٛع ايٓض  ة املعزٚض َٔ خ َات ايتعًِٝ ايعايٞ   5

 )فزـ ايتعًِٝ املتاس١ ( 

يف ّ ٚدٛع تٛسٜع ْض  ٥٬َِ مل٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ   0

 يفدل قافعات اؾُٗٛر١ٜ 

 ا٭يف اع ايهبرل٠ ة ايهًٝات ايٓعز١ٜ    2

فعص ايزٚاب  بني امل٪صضات ايتع١ًُٝٝ ٚصٛم ايعٌُ   2

 )ايؾٓايف١( 

  ردات نُعٝار ٚسٝ  يًكبٍٛ َعٝار اي  2

 فعص اؿٛافش يتغذٝع املٛارع ايبغز١ٜ ا٭نجز نفا٠٤   2

يف ّ ٚدٛع طزم ناف١ٝ ٫نتغاف ايط٬  املٖٛٛبني   2

 ٚريفاٜتِٗ 

انفاض ْضب١ ا٭عاخ املٓغٛر٠ ة اي ٚرٜات ايعامل١ٝ   2

 املتُٝش٠ 

 انفاض ْضب١ املبعٛثني يًدارز   01

تغفٝات ا٫نفاض ايٓض  ة أعا٤ اـ َات باملض  00

 اؾاَع١ٝ ْٚكؿ ًَشٛظ ف٢ خ ١َ ايتُزٜض 

ا٫نفاض املًشٛظ ة دٛع٠ ايتعًِٝ ايفال ٚق ٚع١ٜ   05

 َضارات٘ 

ا٫بتعاع املًشٛظ يٓضب ايط٬  شل١٦ٝ ايت رٜط يفٔ   00

 ايٓضب اي ٚي١ٝ ة بعض ايتدؾؾات 

قؾٛر ًَشٛظ ة املٛارع املاي١ٝ ة َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ   02

١ٝ ٚيف ّ َٛانبتٗا يًتطٛرات ٚمجٛع بعض ايًٛا٥ح املاي

 اؿ ٜج١ 

ا٫نفاض املًُٛظ ة ْضب ايط٬  ايٛاف ٜٔ سضب   02

 ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ

 ايب١٦ٝ اخلازد١ٝ
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 ايتدؾؾات املدتًف١ 

يف ّ ٚدٛع صٝاص١ ٚافش١ يتضٜٛل ْتا٥ر ايبشح   02

 ايعًُٞ 

 يف ّ ٚدٛع صٝاص١ يًُتابع١ ٚايتٛاؽٌ َع اـزهني   02

( ٚتنثرلٙ 5100-5100قؾز َ ٠ ايفؾٌ اي راصٞ ة ايفذل٠ )  02

 ٛع٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚدٛع٠ اـزٜر ايضايب يف٢ً د

 

 ثاًْٝا: حتًٌٝ ايب١٦ٝ اخلازد١ٝ:

 ايتشدٜات ايفسظ

َٔ ق ع٠ يٓضب١  5102ؽؾٝؿ اي صتٛر املؾزٟ   0

 ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ يإلْفام يف٢ً ايتعًِٝ 

ٚدٛع طًب َتٓاَٞ يف٢ً ا٫صتجُار ف٢ ايتعًِٝ   5

 ايعايٞ 

طًب ٚدٛع َغه٬ت يف ٜ ٠ ف٢ فتُع ايؾٓايف١ تت  0

دٗٛع َٔ امل٪صضات ايتع١ًُٝٝ ٫صُٝا ة فا٫ت 

 ايبشٛخ 

تٛافز أيف اع ٫بنظ بٗا َٔ اؿاؽًني يف٢ً املادضترل   2

ٚاي نتٛراٙ ة ايتدؾؾات املدتًف١ ٫ ٜعًُٕٛ 

 مب٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ 

تبال اي ٚي١ يبعض املغزٚيفات ا٫قتؾاع١ٜ ايت١ُٜٛٓ   2

 ايهدل٣ 

يكطاي اـاـ تفعٌٝ بعض اتفاقٝات ايغزان١ َع ا  2

 ٚاؾاَعات ا٭دٓب١ٝ املزَٛق١ 

ا٫ػاٙ ؽٛ  ا٫صتكزار ايضٝاصٞ ٚا٫قتؾاعٟ   2

 ٚتؾشٝح َضار ايطزٜل 

ايعكٍٛ املؾز١ٜ ايٓاب١ٗ باـارز ٚة امل٪صضات اي ٚي١ٝ   2

 املزَٛق١ 
 

 اتضاي فذ٠ٛ املٗارات بني َتطًبات صٛم ايعٌُ ٚاـزٜر   0

ٯيٝات اؿان١ُ يف ّ املٛانب١ ايٓضب١ٝ يًتغزٜعات ٚايٓعِ ٚا  5

 يًتعًِٝ ايعايٞ َع َتطًبات ايعؾز اؿ ٜح 

 ايٓ ر٠ ايٓضب١ٝ يًُٛارع املتاس١ ٚيف ّ اصتغ٬شلا بايغهٌ ا٭َجٌ   0

ايكؾٛر املًشٛظ ة رؽ  َ٪عزات ٚلسؾا٥ٝات صٛم ايعٌُ ٚايتعًِٝ   2

 بغهٌ سٓٗر  ٚايتقار  ة اإلسؾا٥ٝات يفدل امل٪صضات ايٛاس ٠ 

٫قتؾاع١ٜ يً ٚي١ ٫ تتقُٔ خط١ ايت١ُٝٓ ا٫دتُايف١ٝ ٚا  2

لسؾا٥ٝات ق ع٠ ؿذِ ا٫صتجُارات َٛسيف١ يف٢ً ا٭ْغط١ 

 ا٫قتؾاع١ٜ يفدل ا٭قايِٝ ٚاحملافعات 

ايذلتٝب املتنخز مل٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ عٚيًٝا  ٚانفاض َضتٟٛ   2

 تٓافض١ٝ تًو امل٪صضات عٚيًٝا 

 ٠ ارتفاي دٛع٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ة بعض ايبً إ مبا ساع َٔ س  2

 املٓافض١ 

 َشٜ  َٔ ْشٜص ايعكٍٛ ٖٚذز٠ ايهفا٤ات   2

ايتشزٜز َتع ع ا٭طزاف ة لطار اتفاق١ٝ ايتذار٠ ة اـ َات َٚا ق    2

 ٜذلتب يفًٝ٘ َٔ ع ٠ املٓافض١ 

ظٗٛر بعض ا٭سَات املزتبط١ بايطاق١ ٚاملٝاٙ ٚايغذا٤ ٚارتباط ذيو   01

 ايٛثٝل بايتعًِٝ ايعايٞ ٚ ايبشح ايعًُٞ 
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 ايفضٌ ايجاْٞ

 

 املطازات( –ايسضاي١  -)ايسؤ١ٜ 

 ملٓظ١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ يف َضس 
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 َضارات اـط١ ا٫صذلاتٝذ١ٝر١ٜ٩ ٚرصاي١ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚ

ٜتٓاٍٚ ٖذا ايفؾٌ ايٓكاط ايز٥ٝض١ٝ ايع مت بٓا٤ خط١ اؿه١َٛ املؾز١ٜ يتطٜٛز ايتعًِٝ ايعايٞ 

ٚٚرؼ ايعٌُ ايع مت يفك ٖا بٛاصط١ ٚس ٠ ايتدطٝ  ا٫صذلاتٝذٞ  ز ايٛفع ايزأٖٚايع ناْ  ْتايفًٝٗا 

َٚا ْتر يفٓ٘ َٔ ظٗٛر يفٓاؽزيًك٠ٛ ٚايقعص ٚفزـ ٚؼ ٜات  سٝح ٜضزع املضارات ايباي   ٚعيفِ ايضٝاصات

٬ٍ َٔ خٚاؾٗات ذات ايؾ١ً َضار ٚايع مت ايتٛافل يفًٝٗا َٔ خ٬ٍ يفزفٗا يف٢ً اجملتُع اؾاَعٞ  05يف عٖا 

ٚرؼ يفٌُ ٚدًضات يفؾص ذٖال ٜٚطزح نٌ َضار َٔ ٖذٙ املضارات قق١ٝ اصذلاتٝذ١ٝ ٚانجز َٚٔ خ٬ٍ 

ٖ ف  52قق١ٝ اصذلاتٝذ١ٝ ٜتِ ؼ ٜ  فُٛيف١ َٔ ا٫ٖ اف ا٫صذلاتٝذ١ٝ ِٖٚ  02ٖذٙ ايكقاٜا ايباي  يف عٖا 

  نُا ٜتٓاٍٚ ايفؾٌ اعر٠ َغزٚي َٚب 25ًٜشّ يتشكٝكِٗ فُٛيف١ َٔ املغزٚيفات ٚاملباعرات ٚق  بً  يف عِٖ 

َ ٣ ايذلاب  ٚايتهاٌَ بني خط١ ايت١ُٝٓ املضت ا١َ ٚبني خط١ اؿه١َٛ املؾز١ٜ يتطٜٛز ايتعًِٝ ايعايٞ سٝح 

ٜضتعزض احملاٚر ا٫صاص١ٝ ـط١ ايت١ُٝٓ املضت ا١َ ٜٚزنش يف٢ً ْكاط ا٫يتكا٤ بٝٓٗا ٚبني اصذلاتٝذ١ٝ 

 ايتعًِٝ 
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 داف االضرتاتٝذ١ٝ ٚاملػسٚعات ٚاملبادزات :              ايكغاٜا ٚاألٖ  2/4

 ايسؤ١ٜ 2/1

ابتهاز١ٜ َتطك١ ع١ًُٝ ذات قدزات َتع١ًُ نفا٤ات بػس١ٜ   

َع استٝادات ضٛم ايعٌُ حمًًٝا ٚاقًًُٝا ٚدٚيًٝا مبا ٜدفع 

 االقتضاد حنٛ ايت١ُٝٓ املطتدا١َ

 ايسضاي١ 2/2

١ تع١ًُٝٝ تسب١ٜٛ ٚحبج١ٝ مبطتٟٛ دٛد٠ َال٥ِ تكدِٜ خدَ

َٚسٕ ٚفكًا يًُتغريات ع٢ً ناف١ املطتٜٛات، ٚمبا ٜغُٔ تٛفري 

عغٛ فاعٌ يف اجملتُع املضسٟ اٝٛز ع٢ً ٚطٓٝت٘ يف إطاز َٔ 

ايكِٝ ٚاألخالم ٜٚطاِٖ إجيابًٝا يف االقتضاد املضسٟ املٛد٘ صٛب 

 املعسف١ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 ايسأٟ ٚايسأٟ األخس ٚاالسرتاّ املتبادٍ. .1

 ٓشٗا ايفسظ.يهفا٤ات َٚتكدٜس  ا .2

 ايػفاف١ٝ ٚايٛعٛح. .3

 املط٦ٛي١ٝ ٚاحملاضب١ٝ. .4

 ايكٝاد٠ ايفعاي١ ٚاخلاد١َ. .5

 ايتُٝص ايالحمدٚد. .6

 املػازن١ اجملتُع١ٝ ٚأصشاب املضاحل املدتًف١ ذ٣ٚ ايعالق١. .7

 احلًٍٛ ايتٛفٝك١ٝ ٚايتعإٚ. .8

 ايعداي١ ٚتهافؤ ايفسظ. .9

 ايكِٝ املتبٓاٙ 2/3
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 َٚبادز٠ َػسٚع 52ٖدف اضرتاتٝذٞ +  29قغ١ٝ اضرتاتٝذ١ٝ +  18+  َطاز 12

 املػسٚعات ٚاملبادزات األٖداف االضرتاتٝذ١ٝ ايكغاٜا االضرتاتٝذ١ٝ املطاز

ايك ر٠ ا٫صتٝعاب١ٝ   0 اإلتاس١  0

 يًُ٪صضات ايتع١ًُٝٝ 
١ سٜاع٠ فزـ اإلتاس  0

مب٪صضات ايتعًِٝ 

 ايعايٞ 

لْغا٤ َ٪صضات تعًِٝ يفايٞ   0

 .د ٜ ٠

لْغا٤ بزاَر أناعمي١ٝ د ٜ ٠   5

 َتُٝش٠ ؽ ّ صٛم ايعٌُ 

ايتٛصع ة بزاَر ايتعًِٝ يفٔ بع    0

 ٚتطٜٛز ايتعًِٝ املفتٛح 

ايكبٍٛ بايتدؾؾات   5 ايكبٍٛ  5

 ا٭ناعمي١ٝ املدتًف١

 

ت١٦ٝٗ ايط٬    5

ٚؼضني اػاٖاتِٗ 

قبٌٝ ا٫يتشام 

 عًِٝ ا٫ناعميٞبايت

تطٜٛز صٝاصات ْٚعِ   0

ايكبٍٛ بامل٪صضات 

 ايتع١ًُٝٝ 

ت١٦ٝٗ ايط٬  ٚؼضني   2

  اػاٖاتِٗ ي٬يتشام باؾاَع١

صٝاصات عٜٓاَٝه١ٝ يًكبٍٛ   2

  تتٛافل َع ق رات ايطايب

 

أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط   0

 ٚايكٝاعات اؾاَع١ٝ  
ق رات َٚٗارات ١٦ٖٝ   0

 ايت رٜط ٚايكٝاعات 
عيفِ ٚتطٜٛز ق رات   2

١٦ٝ ايت رٜط ٖ

 ٚايكٝاعات

 21ايٛؽٍٛ لىل يف ع   2

طايب يهٌ يفقٛ ١٦ٖٝ 

ت رٜط ة 

 ايتدؾؾات ايٓعز١ٜ 

ايٛؽٍٛ لىل يف ع   2

طايب يهٌ يفقٛ 52

١٦ٖٝ ت رٜط ة 

 ايتدؾؾات ايع١ًُٝ 

تهٜٛٔ ٚبٓا٤ نٛاعر ت رٜض١ٝ   2

 َتُٝش٠ 

تطٜٛز ْعاّ املٓح ٚايبعجات   2

 اـارد١ٝ 

َزانش ٚبزاَر ت١ُٝٓ ق رات   2

 ات اؾاَع١ٝ َٚٗارات يًكٝاع

ٕ ٚايكٝاعات ٛاإلعارٜ  2

 اإلعار١ٜ
ق رات َٚٗارات اإلعارٜني   2

 ٚايكٝاعات اإلعار١ٜ 
ت١ُٝٓ َٗارات املٛارع   2

ايبغز١ٜ يإلعارٜني 

 ٚايكٝاعات اإلعار١ٜ 

َزنش عٚيٞ يت١ُٝٓ َٗارات   2

ٚق رات اإلعارٜني ٚايكٝاعات 

  ا٫عار١ٜ

أخ٬قٝات َٚٗارات    2 ايط٬   2

 ايط٬  
رات ت١ُٝٓ ٚتعشٜش ق  2

ايط٬  يف٢ً سارص١ 

ا٭ْغط١ ايع١ًُٝ 

ٚايط٬ب١ٝ بامل٪صضات 

ايتع١ًُٝٝ ة لطار 

 أخ٬قٞ ٚؽش٢ 

تعشٜش ايزٚاب  بني   2

اـزهني ٚدٗات 

 ايتٛظص املدتًف١ 

  بزملإ ط٬بٞ  01

١٦ٖٝ رب  ايط٬  ٚاـزهني   00

بضٛم ايعٌُ قًًٝا ٚلقًًُٝٝا 

  ٚعٚيًٝا

َزنش ت١ُٝٓ ٚتطٜٛز لب ايفات   05

  ا٭يفُاٍايغبا  ٚرٜاع٠ 

بزْاَر ت١ُٝٓ َٗارات ايعٌُ   00

يًط٬  يتعٜٛض ايعذش املعزة 

 ٚاملٗار٣ ي ِٜٗ 

  بٓو ايطايب  02

لْتاد١ٝ ايبشٛخ    2 ايبشح ايعًُٞ ٚا٫بتهار  2

 ٚدٛعتٗا 

 ا٫بتهار ٚسكٛم املًه١ٝ  2

رفع ايطاق١ اإلْتاد١ٝ   01

ايبشج١ٝ مبضت٣ٛ 

 دٛع٠ ٥٬َِ 

ايتٛصع ة ؽٓاعٜل عيفِ ايبشٛخ   02

 ايتطبٝك١ٝ 

فعاي١  ايتٛصع ة لْغا٤ َهاتب  02
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 املػسٚعات ٚاملبادزات األٖداف االضرتاتٝذ١ٝ ايكغاٜا االضرتاتٝذ١ٝ املطاز

 ايفهز١ٜ 
سفش ايبشح ايعًُٞ   00

ايتطبٝكٞ ٚايٓغز 

 ٚيٞ اي 

اؿ  َٔ ايتع ٟ يف٢ً   05

 سكٛم املًه١ٝ ايفهز١ٜ 

  يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا

بزاَر عزان١ فعاي١ بني   02

 ايؾٓايف١ ٚايتعًِٝ ايعايٞ 

 بزاَر ايٓاْٛ تهٓٛيٛدٞ   02

مح٬ت ٚط١ٝٓ ٚبزاَر ت رٜب١ٝ   02

   ١يًتٛيف١ٝ عكٛم املًه١ٝ ايفهزٜ

ايتعًِٝ ايعايٞ ايتكال   2

 ايتطبٝكٞ

ايدلاَر ا٭ناعمي١ٝ   2

 ايتك١ٝٓ 

 ق رات ١٦ٖٝ ايت رٜط  2

 بايتعًِٝ ايعايٞ ايتكال 

 ايط٬    01

 

تطٜٛز ايدلاَر   00

ٚاملكزرات مبا ٜتفل 

َٚتطًبات صٛم 

 ايعٌُ 

بٓا٤ ق رات َتُٝش٠   02

شل١٦ٝ ايت رٜط 

ايتكال  بايتعًِٝ ايعايٞ

 ايتطبٝكٞ  

تعشٜش املٗارات   02

ك١ٝ ي ٣ ايتطبٝ

 ايط٬  

 

   ايهًٝات اجملتُع١ٝ  51

بزْاَر اإلرعاع ايٛظٝفٞ   50

مبٓع١َٛ ايتعًِٝ ايعايٞ ايتكال 

 ايتطبٝكٞ 

 بزْاَر ايت رٜب ة َهإ ايعٌُ   55

لْغا٤ نٝإ َ٪صضٞ َٛس    50

يًتعًِٝ ايعايٞ ايتكال ايتطبٝكٞ 

 مبؾز 

َغزٚي تطٜٛز َٓاٖر ايتعًِٝ   52

 ايعايٞ ايتكال ايتطبٝكٞ 

ايت رٜط  بزْاَر تنٌٖٝ ١٦ٖٝ  52

 بايتعًِٝ ايعايٞ ايتكال ايتطبٝكٞ 

املضتغفٝات اؾاَع١ٝ   2

 ـ ١َ اجملتُع
دٛع٠ أعا٤ املضتغفٝات   00

 اؾاَع١ٝ 

سٛن١ُ املضتغفٝات   05

 اؾاَع١ٝ 

تطٜٛز أعا٤ ٚدٛع٠   02

ايعٌُ باملضتغفٝات 

 اؾاَع١ٝ 

ؼضني ْعِ لعار٠   02

 املضتغفٝات اؾاَع١ٝ 

ا٫عار٠ امل٪صض١ٝ باملضتغفٝات   52

 اؾاَع١ٝ 

متٌٜٛ  ايتٛصعات ة املضتغفٝات   52

 اؾاَع١ٝ 

اؿٛن١ُ ٚاإلعار٠   2

 امل٪صض١ٝ

 املز١ْٚ ٚاحملاصب١ٝ   00

ايكٝاع٠ ٚايغفاف١ٝ   02

  ٚايتعإٚ

تعشٜش املز١ْٚ   02

ٚا٫صتذاب١ ة لطار 

 ٚافح َٔ احملاصب١ٝ

تطٜٛز اشلٝانٌ   02

ايتٓع١ُٝٝ مل٪صضات 

 ايتعًِٝ ايعايٞ 

ايتُٝش ة ايكٝاع٠   51

 ٚايغفاف١ٝ ٚايتعإٚ 

ع ْٛي َٔ ايتهاٌَ لها  50

ٚايتٓضٝل بني ايتعًِٝ 

ايعايٞ ٚقبٌ اؾاَعٞ 

ٚايبشح ايعًُٞ 

ٚايتعًِٝ ايعايٞ ايتكال 

 ايتطبٝكٞ 

ايتطٜٛز املضتُز   55

يًُدط  ايعاّ يًتعًِٝ 

 ايعايٞ 

تطٜٛز ْعِ ٚيٛا٥ح ايتعًِٝ   52

  ايعايٞ

 تغزٜع َٛس  يًتعًِٝ ايعايٞ   52

َزنش يبشٛخ ٚعراصات تطٜٛز   01

  ايتعًِٝ ايعايٞ

 يًتعًِٝ ايعايٞ َزؽ    00

ايتطٜٛز ٚايتش ٜح املضتُز   05

يًُدط  ايعاّ يًتعًِٝ ايعايٞ 

 ٚآيٝات فعاي١ يًُتابع١ 

ٖٝانٌ تٓع١ُٝٝ يًُ٪صضات   00

ايتع١ًُٝٝ َز١ْ َٚٛانب١ 

 يًُتغرلات اؿ ٜج١ 

لْغا٤ فًط قَٛٞ يًتٓضٝل   02

بني ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾٗات ذات 

 ايع٬ق١ 

ٖٝه١ً ايتدؾؾات   02 اؾٛع٠ ٚا٫يفتُاع  01

ناعمي١ٝ  ايكا١ُ٥ ٚفل ا٭

 فٛاب  اؾٛع٠ 

ا٫يفتُاع امل٪صضٞ ٚايفتُاع   02

لتاس١ ايتدؾؾات   50

ٚفكًا ٫ستٝادات صٛم 

ايعٌُ ٚايتٛد٘ مٛ 

ا٫قتؾاع املعزة 

لْغا٤ مجعٝات ايؾ اق١ بني   02

 َ٪صضات ايتعًِٝ ايعايٞ 

تطٜٛز ايدلاَر ا٭ناعمي١ٝ ٚفل   02

 َتطًبات صٛم ايعٌُ 
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 املػسٚعات ٚاملبادزات األٖداف االضرتاتٝذ١ٝ ايكغاٜا االضرتاتٝذ١ٝ املطاز

 ٚايتهٓٛيٛدٞ ايدلاَر ا٭ناعمي١ٝ 

ا٫رتكا٤ بنصايٝب   52

ايتعًِٝ ٚايتعًِ 

ٚأمناط ايتكِٜٛ َع 

ا٫بتهار ٚايتٓٛي ة 

 ذيو 

تعشٜش اصتُزار١ٜ   52

ٛع٠ ايدلاَر د

ا٭ناعمي١ٝ يقُإ 

 ا٫يفتُاع

 َعاعي١ ايدلاَر ٚاملكزرات   02

 تزاخٝؿ سارص١ املٗٔ املدتًف١   02

َٓع١َٛ عيفِ ٚتطٜٛز تنٌٖٝ   02

 امل٪صضات ايتع١ًُٝٝ ي٬يفتُاع 

ع امل٪صضات ْعِ يًتعاٌَ َ  21

 ايتع١ًُٝٝ ذات ا٭يف اع ايهبرل٠

ايهفاٜات املطًٛب١ ة خزهٞ   20

نًٝات ايذلب١ٝ ٚفل كط  

 ٚسار٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ

 ايت ٌٜٚ  00

 

 

 

 

ت ٌٜٚ خ َات ايتعًِٝ   02

 ايعايٞ 

ايتٛصع ة بزاَر   52

ايغزان١ َع اؾاَعات 

 ا٭دٓب١ٝ املتُٝش٠ 

تغذٝع تباعٍ أيفقا٤   52

١٦ٖٝ ايت رٜط َع 

 دٓب١ٝ اؾاَعات ا٭

دذ  ايط٬  ا٭داْب   52

 يً راص١ مبؾز 

عزانات بني اؾاَعات املؾز١ٜ   25

  ْٚعرلتٗا ا٭دٓب١ٝ

بزٚتٛن٫ٛت  يًتباعٍ   20

ٚيٞ ا٭ناعميٞ ٚاؿزاى اي 

  ٭يفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط ٚايط٬ 

لْغا٤ بعض اؾاَعات املؾز١ٜ   22

ا٭دٓب١ٝ املغذلن١ ٚاْغا٤ فزٚي 

  يًذاَعات املؾز١ٜ باـارز

  يط٬  ايٛاف ٜٔدذ  ٚريفا١ٜ ا  22

َغزٚيفات عج١ٝ سٛي١ عٚيًٝا   22

َغذلن١ َع داَعات أدٓب١ٝ 

 مبغارن١ املضتفٝ  ايٛطال 

ليف اع َتطًبات ايتؾٓٝص   22

اإلقًُٝٞ ٚاي ٚيٞ ٚلبزاس 

ايغدؾ١ٝ املتفزع٠ يًذاَعات 

  املؾز١ٜ

تطٜٛز ايتُجٌٝ ايجكاة ملؾز    22

باـارز ْٚعِ اإلٜفاع َٔ خ٬ٍ 

  ايبعجات اؿه١َٝٛ

ٝا املعًَٛات تهٓٛيٛد  05

 ٚايتعًِٝ 
ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يتك١ٝٓ   02

املعًَٛات ٚا٫صتُزار ة 

ؼ ٜجٗا ٚتًبٝتٗا 

يًُتطًبات ٚاملتغرلات 

 املدتًف١ 

ؼضني ْعِ ا٫تؾا٫ت   52

ٚاملعًَٛات ة فاٍ لعار٠ 

ايتعًِٝ ٚيفًُٝات 

ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚايبشح 

 ايعًُٞ 

ْعِ ايهذل١ْٝٚ يتكِٝٝ اْاذاس   22

ٚاإلعارٜني أيفقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط 

 ٚايط٬  

نفا٠٤ عبهات َٚزانش   21

َعًَٛات َ٪صضات ايتعًِٝ 

ايعايٞ  ٚايزب  بني تطبٝكات 

ْعِ املعًَٛات اإلعار١ٜ 

  ٚاصتهُاشلا

ْعِ يتفعٌٝ ايبٛابات   20

اإليهذل١ْٝٚ ٚاملهتب١ ايزق١ُٝ 

َٚٝه١ٓ املهتبات ٚاملضتٛعي 

 ايزقُٞ 

لْغا٤ بعض ايدلاَر ا٭ناعمي١ٝ   25

 ا٫فذلاف١ٝ 
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 زبط خط١ احله١َٛ املضس١ٜ يتطٜٛس ايتعًِٝ ايعايٞ خبط١ ايت١ُٝٓ املطتدا١َ :         2/5

ٚتٓكضِ  5101َؾز  –تكّٛ ٚسار٠ ايتدطٝ  ٚاملتابع١ ٚاإلؽ٬ح اإلعارٟ بإيف اع اصذلاتٝذ١ٝ يًت١ُٝٓ املضت ا١َ 

ا٫بتهار ٚايبشح ايعًُٞ  لىل لس ٣ يفغز قٛرًا ر٥ٝضًٝا تغٌُ  قٛر ايتعًِٝ  ٚاملعزف١ ٚ 5101اصذلاتٝذ١ٝ َؾز 

ٚايع اي١ ا٫دتُايف١ٝ  ٚايغفاف١ٝ ٚنفا٠٤ امل٪صضات اؿه١َٝٛ  ٚايت١ُٝٓ ا٫قتؾاع١ٜ  ٚايت١ُٝٓ ايعُزا١ْٝ  

ٚايع تٗ ف اىل .ٚايطاق١  ٚايجكاف١ ٚاشل١ٜٛ  ٚايب١٦ٝ  ٚايضٝاص١ اي اخ١ًٝ  ٚا٭َٔ ايكَٛٞ ٚايضٝاص١ اـارد١ٝ

١َٛ املؾز١ٜ يتطٜٛز ايتعًِٝ ايعايٞ نُا صبل ا٫عار٠ ف٢ اؾ ٍٚ فُٛيف١ َٔ ايغاٜات  نذيو خط١ اؿه

ايضابل تعتُ  يف٢ً فُٛيف١ َٔ املضارات ٚا٫ٖ اف ا٫صذلاتٝذ١ٝ ٚاملغزٚيفات ٚاملباعرات ٚايع تزتب  بغهٌ 

 ٚثٝل غط١ ايت١ُٝٓ املضت ا١َ فُج٬ :

ٜتُٝش بايتٓافض١ٝ ٚايتٓٛي ٜٚضتد ّ  قٛر ا٫قتؾاع غط١ ايت١ُٝٓ املضت ا١َ ٜٗ ف ايٞ ايتشٍٛ اىل اقتؾاع

َٓٗذااستٛا٥ٝا َٓفتح يف٢ً ايعامل قاعر تععِٝ ايك١ُٝ املقاف١ ٚاصتٝعا  ايك٠ٛ ايعا١ًَ وكل َع ٫ت منٛ 

َع يف ٠ قاٚر َٔ اصذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ َجٌ قٛر % ٖٚذا احملٛر ٜتفل اتفام ًَشٛظ 01َضت ا١َ تتدطٞ اٍ

١٦ يزب  ايط٬  بضٛم ايعٌُ سا وكل ا٫نفاض ف٢ ايبطاي١ ايط٬  ايذٟ ٜقِ ف٢ اس  َغارٜع١ ٖٝ

 ٚاصتٝعا  يًك٠ٛ ايعا١ًَ 

ٖٚٛ اٜقا َا ا ع٠ ا٫ق١ًُٝٝ يفزبٝا ٚافزٜكٝا ٝاصتعاع٠ ايض  قٛر  ايٓعاّ ايضٝاصٞ ٚايذٟ أس  ةاٜات٘ ٖٞ

يعزب١ٝ ٚعٍٚ ايت ٌٜٚ سٝح إ اس  اِٖ َضتٗ فات٘ اْغا٤ فزٚي يًذاَعات املؾز١ٜ باي ٍٚ اٜتقُٓ٘ قٛر 

سٛض ايٌٓٝ ٚدذ  ٚريفاٜ٘ ايط٬  ايٛاف ٜٔ سٝح إ َجٌ ٖذٙ املغارٜع تٗ ف اىل اصتعاعت١ َؾز ي ٚرٖا 

 ايزٜاعٟ باملٓطك١ يفٔ طزٜل ايك٠ٛ ايٓايف١ُ ايع طاملا متٝشت بٗا َؾز ٚغاؽ١ َع عٍٚ افزٜكٝا 

هاف١٦ ٚقاعر يف٢ً متهني مجٝع ايع اي١ ا٭دتُايف١ٝ اقا١َ فتُع يفاعٍ َتهاتص ٜتُٝش بتٛفرل فزـ َتقٛر

املٛاطٓني َٔ َٛاد١ٗ ؽعٛبات اؿٝا٠ ٚاملغارن١ ا٭هاب١ٝ ة اجملتُع ٜٚكّٛ بايتٛاس٣ بنستٛا٤ َٓٗذ٢ ٚ 

ٖٚٛ َا وت١ٜٛ َضار ايط٬  َضت اّ يهٌ عزا٥ح اجملتُع املُٗغ١ ٚؼكٝل اؿُا١ٜ يًف٦ات ا٭ٚىل بايزيفا١ٜ 

٫تاس١ ايتعًِٝ ايعايٞ يًط٬  ايغرل قاعرٜٔ ٚنذيو َضار ا٫تاس١ سٝح إ اس  َغارٜع٘ اْغا٤ بٓو ايطايب 

ايذٟ ٜٗ ف اىل سٜاع٠ ايك ر٠ ا٫صتعاب١ٝ يًط٬  ٚاتاس١ فزـ انجز شلِ يفٔ طزٜل اْغا٤ َ٪صضات تعًِٝ 

 يفايٞ د ٜ ٠ 

 ايجكاف١ ٚاشل١ٜٛ بٓا٤ فتُع َجكص َضتٓرل َب ي ٜتشٚم ايفٕٓٛ ٜٚتُٝش باؿفاظ يف٢ً ثكاف١ َؾز١ٜقٛر

تضتُ  ٬َقٗا َٔ ايكِٝ ا٭ص١َٝ٬ املعت ي١ ٚؼتفغ بايغ١ ايعزب١ٝ اصاظ شلا ٚتتُٝش بٓؾٗار ايعاعات 

 ٖٚٛ َا ٜتفل متاَا َع رصاي١ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايع ْؾٗا "ٚايتكايٝ  يتغهٌٝ ١ٜٖٛ ق١َٝٛ فزٜ ٠ يهٌ َٛاطٔ 

يًُتغرلات يف٢ً ناف١ املضتٜٛات  تك ِٜ خ ١َ تع١ًُٝٝ تزب١ٜٛ ٚعج١ٝ مبضتٟٛ دٛع٠ ٥٬َِ َٚزٕ ٚفكًا 

ٚا٭خ٬م ٜٚضاِٖ  ٚمبا ٜقُٔ تٛفرل يفقٛ فايفٌ ة اجملتُع املؾزٟ ةٝٛر يف٢ً ٚطٓٝت٘ ة لطار َٔ ايكِٝ

 "لهابًٝا ة ا٫قتؾاع املؾزٟ املٛد٘ ؽٛ  املعزف١ ٚايتهٓٛيٛدٝا

يتهٓٛيٛدٝا ٚا٭بتهار ٜتُٝش اقا١َ فتُع َتهاٌَ اٯرنإ يًعًِ ٚا ٜٚٗ ف اىل  املعزف١ ٚايبشح ايعًُٞقٛر 

بعٓؾز بغز٣ َب ي ٚايٝات مت١ًٜٝٛ َز١ْ ٚدز١٦ٜ ٜتعاٌَ َع فتُع رٜاع٠ ايفُاٍ نف٧ ٚميهٔ َٔ رفع 

ٖٚٛ َا ٜتطابل َع َضار ايبشح ايعًُٞ ٚا٫بتهار  ايذٟ ٜتِ دٛع٠ قزرات قطايفات اي ٚي١ مبزدع١ٝ يف١ًُٝ 

ٚايع  ايتٛصع ة ؽٓاعٜل عيفِ ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ  ١ يفٔ طزٜل فُٛيف١ َٔ املغارٜع َجٌتٓفٝذ َضتٗ فات

ٚذيو يٓكٌ  فعاي١ يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يتٛصع ة لْغا٤ َهاتبا  ٚنذيو تٛفز ايتٌُٜٛ اي٬سّ يًبشٛخ

ايتهٓٛيٛدٝا اؿ ٜج١ يًكطاي ايؾٓايفٞ سا ٜضِٗ ف٢ سٜاع٠ ا٫ْتاز ٚبايتايٞ ايُٓٛ ا٫قتؾاعٟ اٜقا َغزٚي 

ني ايؾٓايف١ ٚايتعًِٝ ايعايٞ ايذٟ ٜٗ ف اىل تطبٝل ا٫عاخ ايع١ًُٝ ٚتبال ا٫فهار اْغا٤ بزاَر عزان١ فعاي١ ب

 اؾ ٜ ٠ ٚمتًٜٛٗا ٜٚٗ ف نذيو يتشكٝل ايتك ّ ايتهٓٛيٛدٞ 
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ايتعًِٝ ايفال  –قٛر ايتعًِٝ ٚايذٟ ٜٓكضِ ة خط١ ايت١ُٝٓ املضتاعا١َ اىل ث٬خ أدشا٤ ِٖٚ ايتعًِٝ ا٫صاصٞ 

ٚقٛر ا٫صذلاتٝذ١ٝ صٛف ل  إ يٞ ٚبايٛؽٍٛ اىل ايتعًِٝ ايعايٞ ٖٚٛ  اصاظ ايتعًِٝ ايعا –ٚايت رٜب 

ا٫ٖ اف ا٫صذلتٝذ١ٝ اـاؽ١ بايتعًِٝ ايعايٞ غط١ ايت١ُٝٓ املضت اَ٘ ٖٞ )إ ٜهٕٛ ايتعًِٝ َتاسا يًذُٝع 

ذلاتٝذ١ٝ ؼضني اؿاي١ ايتٓافض١ٝ يًتعًِٝ( ٚنُا ٖٛ ٬َسغ فإْٗا تتطابل َع ا٫ٖ اف ا٫ص –عٕٚ متٝٝش 

باصذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚباملزٚر يف٢ً ْكاط ايك٠ٛ ٚايقعص اـاؽ١ بايتعًِٝ ايعايٞ ة خط١ ايت١ُٝٓ 

اتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚفُٝا ٜتعًل باملباعرات املضت ا١َ فإْٗا ف٢ أةًبٗا تتطابل سزفٝا َع َا ٚرع ف٢ اصذل

١ َع املغزٚيفات ٚاملباعرات املطزٚس١ باصذلاتٝذ١ٝ غط١ ايت١ُٝٓ املضت ا١َ فإْٗا تتفل بغهٌ نبرل ٚتتغاب

ايتعًِٝ ايعايٞ سا ٜقعٓا اَاّ ساي١ منٛذد١ٝ َٔ ايتهاٌَ ٚايذلاب  بني خط١ ايت١ُٝٓ املضت ا١َ ٚاصذلاتٝذ١ٝ 

 ايتعًِٝ ايعايٞ 

٢ً ر١ٜ٩ ايتعًِٝ ايعايٞ تٓؿ يف ٚبايٓعز ٫صذلاتٝذ١ٝ اؿه١َٛ املؾز١ٜ يتطٜٛز ايتعًِٝ ايعايٞ صٓذ  إ 

ابتهار١ٜ َتضك١ َع استٝادات صٛم ايعٌُ قًًٝا ٚاقًًُٝا ٚعٚيًٝا يف١ًُٝ ذات ق رات َتع١ًُ نفا٤ات بغز١ٜ "

ٚر ٚاٖ اف خط١ ايت١ُٝٓ " ٖٚٛ َا ٜتضل بغهٌ نبرل َع قامبا ٜ فع ا٫قتؾاع مٛ ايت١ُٝٓ املضت ا١َ

 املضت ا١َ 

ب١ٝ ٚايتعًِٝ فإذا مت تٛدٝٗ٘ بايغهٌ ايؾشٝح ٚبغهٌ يفاّ فإٕ طايب ايتعًِٝ ايعايٞ ٖٛ ْتاز َٓع١َٛ ايذل

ٚفل ْعِ قبٍٛ د ٜ ٠ ٚيفاعي١ تهفٌ ي٘ ا٫يتشام مبا ٥٬ُٜ٘ َٔ ؽؾؾات فإٕ ذيو صٛف ٜٓتر يفٓ٘ خزٜر 

ٜعٌُ يف٢ً خًل عح يفًُٞ ٜتٛافل َع استٝادات اي ٚي١ ًٜ  استٝادات صٛم ايعٌُ ٚنذيو باسح َتُٝش 

٢ً تعًِٝ ايط٬  بنصط يف١ًُٝ ؽشٝش١ ٜٓتر يفٓٗا َ خٌ دٝ  ٚاجملتُع ٚنذيو ٜٓتر يفٓ٘ َعًِ ٜعٌُ يف

 ٚايذٟ ٜٛفح َٓع١َٛ ايتعًِٝ ة َؾز   يًتعًِٝ ايعايٖٝٛٛ َا ٜٛفش١ ايغهٌ ايتايٞ
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