دليل الدراساث
العليا
( نظام الساعاث املعتمدة )

إعداد
أ.د .حممد جنية قناوي
مدير وحدة ضمان اجلودة

(هؾبفظخ الوٌ٘ب)

ُٖ إؽدٓ هؾبفظبد إقل٘ن ؼموب الفمد٘د ّر مل لمٔ عمبًجٖ الٌ٘م ّٗؾمدُب همي الؽموب
هؾبفظخ ثٌٔ ظْٗف ّهي الغٌمْة هؾبفظمخ يظمْ٘ن ّهمي الؽمسف هؾبفظمخ الجؾمس اٛؽومس ّهمي
لغسة هؾبفظخ الْادٕ الغدٗد ُّٔ هي الوؾبفظبد ذاد الىبثل السٗفٖ ّ .ؼمدبزُب زيض الؾمومخ
ًفسر٘زٔ شّعخ فس ْى هفس إخٌبرْى٘ .دُب ال ْهٖ ْٗم 81هبزض فمٔ ذرمسٓ ه بّهمخ يُمبلٖ
دٗس هْاض لالؽزال اًٝغل٘صٕ بم.8181
رٌ عن الوؾبفظخ إدازٗب إلٔ 1هسارص إدازٗمخ رممن  1همدى ّ =8ؽمدح هؾل٘مخ قسّٗمخ
 9<1قسٗممخ ربثدممخ  8;91صثممخ ًّغمملّ .ردزجممس هؾبفظممخ الوٌ٘ممب هزؾفممب ّظممغال خبلممدا لغو٘ممل
الدفمْز الزبزٗي٘ممخ الزمٔ همسد لممٔ هفمس ّردزجممس ظمغال ّاف٘ممب لٚصمبز الفس ًْ٘ممخ ّالسّهبً٘ممخ
ّالًْ٘بً٘خ ّال جى٘خ ّاٝظاله٘خ.
ّهي يُن اٙصبز فٔ الوؾبفظخ هعغد اللوىٔ هعغد الدوسا ّٓ هعغد الوفسٓ هعمغد
الفْلٔ شاّٗخ ظملىبى وٌِب الغج إظمىج ٌزمس ّالمرٓ ْٗعمد ثمَ هدجمد للولممخ ؽزؽجعمْد ر
الدوبزًخ هعغد الوئرًخ الوبئلخ اٛؼوًْ٘ي ّرًْخ الغج ّثٌٔ ؽعي.
ّرد زجمممس هؾبفظمممخ الوٌ٘مممب همممي الوؾبفظمممبد الصزا ٘مممخ ثبلغوِْزٗمممخ ؽ٘ش ر مممدز هعمممبؽخ
اٛزالٖ الصزا ٘خ ثٌؾْ = ;19.يلف فداى روض ًؾْ  %=..6هي إعوبلٖ هعمبؽخ اٛزالمٖ
الصزا ٘مخ ثبلغوِْزٗممخّ .هممي يُممن الوؾبـمم٘ الصزا ٘مخ ال ىممي ال وممؼ ا لجف م قفممت العمممس
ّالرزح الؽبه٘خ ّالٌجبربد الىج٘خ ّالدىسٗخ.
ّثبلسغن هي يى هؾبفظخ الوٌ٘ب هي الوؾبفظبد الصزا ٘خ إال يًِب خىذ خىْاد عبدح فٔ
هغممب الفممٌب خ هممي خممال الفممٌب بد الغرائ٘ممخ هفممٌل العمممس ثمملثْ قسقممبؾ ـممٌب خ الغممص
ّالٌع٘ظ الفٌب بد الم٘وبّٗخ ثبٝلبفخ إلمٔ الوٌى مخ الفمٌب ٘خ ؼمسف الٌ٘م لمٔ ثدمد  89رمن
عٌْة رْثسٓ الوٌ٘ ب ّقد رن ريى٘ه الوٌى خ ؽ٘ش قعوذ إلٔ رعمدخ خالٗمب ـمٌب ٘خ ثبٝلمبفخ
إلٔ هغول للفٌب بد الفغ٘سح ّهسارص خدهخ زئ٘ع٘خ ّفس ٘خ ّقد زّ ٔ فٔ ريى٘ىِب الؾفبي
لٔ ًظبفخ الج٘ئخ.
ّرزددد هغبالد ّفسؾ االظمزضوبز ثبلوؾبفظمخ ّالزمٔ همي يُوِمب هؽمسّ بد اظزفمالػ
اٛزالٖ هؽسّ بد الغص ّالٌع٘ظ ال بئوخ لٔ شزا خ ال ىي ردجئخ ّرغف٘ف هٌزغبد الجف
ّالضْم رغو٘د ّردجئخ اليمس إًزبط الدع اٛظمْد إًزبط الصٗمْد الدىسٗمخ هىمبؽي قومؼ ّذزح
هؽممسّ بد رعمممو٘ي الوبؼممم٘خ ّ اٛغٌمممبم ّإًزممبط اٛزاًمممت ّ السّهمممٔ هؽمممسّ بد الومممصاز
العوم٘خ إًزبط ا ٛالف ثلًْا ِب ردجئخ الدع اٛث٘ك.

ّظبئ االًز ب ثبلوؾبفظخ
 الوْاـالد اليبزع٘خ :العمك الؾدٗدٗخ (ال ىمبز)  -االرْث٘عمبد العم٘بؽ٘خ  -الو٘مسّثبـمبد -ظ٘بزاد اٛعسح.

 الوْاـالد الداخل٘خ  :ه٘مسّثبـبد –يرْث٘عبد همي داخم الودٌٗمخ ّثمبلدمط ّاالعمسح رومبرْعد ارْث٘عبد ثبلغبهدخ لٌ الىالة هي يؽ٘بء الوٌ٘ب الويزلفمخ
لمداخ الغبهدممخ ثملعس زهممصٓ < 9قسؼمب ّربرعممٔ داخم الودٌٗممخ
ثبعسح قدزُب عٌِ٘بى.
 الوْاـالد داخ الؾسم الغبهدٖ :رعِ٘ال لٔ اًز ب والة الغبهدمخ همي ثْاثمخ الغبهدمخ إلمٔخففمذ الغبهدمخ يرْث٘عمبد
المل٘مبد داخم الؾمسم الغمبهدٔ
لرلك إلٔ عبًت الىفىف ثلعس زهصٓ.

هدٌٗخ الوٌ٘ب
رجدد هدٌٗخ الوٌ٘ب ي ال بُسح ثوعبفخ  9;6رن ّٗومي الْـْ إلِ٘ب فٔ صالس ظب بد
ثبل ىمبز الوم٘ممف يّ ثبلعمم٘بزح لممٔ الىسٗ م الصزا مٖ ال ممبُسح –يظممْاى ّالىسٗ م الفممؾسإّ
الؽسقٖ ال بُسح –قٌب ّالىسٗ الفؾسإّ الغسثٖ ال بُسح –يظْ٘ن.
ّقمد رىمْز اظمن الوٌ٘مب همي الملوممخ الِ٘سّغل٘ف٘مخ( هٌدمذ) ُّمْ اخزفمبز لالظمن ال ممدٗن
(هٌدمذ خْف مْ ) صممن رىمْز إلممٔ (هممًْٔ) فمٔ ال جى٘ممخ ّردٌٔ(الوٌممص ) ّهٌمَ عممبء االظممن الؾممبلٖ
(الوٌ٘ب) ّرعؤ (هٌ٘ب الفْلٔ) ًعجخ إلٔ الدبلن اٝظالهٖ المج٘س يؽود الفْلٔ.
ٌُب فٔ الوٌ٘ب رؾ٘ب فٔ هدٌٗخ اٛؽالم ؽ٘ش بغ إخٌبرْى ّرِبدد الغو٘لخ ًفسر٘زٔ فٔ
يف آرْى (يخذ آرْى )الدبـوخ الغدٗدح لوفس بم  8:6:\ 8:1.ف.م (ر الدوبزًخ الؾبل٘خ)
ثٌ٘وب ربى إخٌبرْى ٌٗظن الزساً٘ن الؽمِ٘سح فمٔ جمبدح اٝلمَ آرمْى (قمسؾ الؽموط) المرٓ ٗسظم
يؼدزَ لزلك االٗدٓ الفغ٘سح الزٔ ردىٔ الؾ٘بح هدلٌب يّ د ْح للزْؽ٘د ًّجر الزفسقخ الدٌفسٗخ.
ّفٔ الوٌ٘ب يٗمب رد٘ػ فمٔ ي ومبف الزمبزٗن هٌمر  9...مبم ف .م ؽ٘مش رسرمذ الدّلمخ
الفس ًْ٘خ هغوْ خ هزمبهلخ ّفسٗدح هي آصبز ُرا الدفسالرٓ ر دهذ فَ٘ الفٌب خ ّالصزا خ
ّالرٓ ٗدزجس هِد السٗبلخ ّالف٘د ّالسقؿ الزْق٘دٔ .روب رد٘ػ يٗمب فٔ الغْ السّهبًعٔ هل
قفخ اٗصادّزا يّ ؼِ٘دح للؾت فٔ الزبزٗن ّررا رؽبُد هعسؽ٘خ ق٘بم يّشّزٗط الوعىسح لٔ
عدزاى ه جسح ث٘زْشٗسض.روب رصّز عجبًخ اٝلَ رؾْد فٔ ظسادٗت ثوعبؽخ ؽْالٔ <.فداى فٔ
هٌى خ رًْب الغج (ُ٘سهْثْل٘ط ّاظذ ) يهبهدٌٗخ اٛؽ٘بء فٔ االؼوًْ٘ي فِٔ ردى٘ك ـْزح
ي ظوخ الودبثد الوفسٗخ ّ ؽساد ا ٛودح الغساً٘ز٘خ ذاد الز٘غبى المْزً٘ؽ٘خ فٔ اٛعْزا
الًْ٘بً٘خ.
ّفمٔ دٗمس العم٘دح الدممرزاء ؼمسف ظموب لممْن رؾ٘مب فمٔ ًفمط الومممبى المرٓ شازرمَ الدبئلممخ
الو دظخ ُس ثب هي ثىػ السّهبى ٌُّمب ثٌمذ ال دٗعمخ ُ٘الًمَ رٌ٘عمخ دٗمس العم٘دح الدمرزاء فمٔ
ال سى الساثل الو٘الدٓ رجسرب ثرلك الومبى الىبُسٌُّ.ب الجٌِعب الغساء الزمٔ رى٘مت صساُمب ثسؽ٘م
دهبء الؽِداء الرر٘خ يصٌبء فزؼ هفس.
ّ الغْ فٔ الوٌ٘ب قبزٕ فِْ فٔ الؽزبء ؼدٗد الجسّدح ل٘ال ً إذ رف دزعخ الؾمسازح فمٖ
ؼِسٕ ٌٗبٗس ّفجساٗس إلٔ الففس الوئْٕ يهب ًِبزا ً فِْ دافئ ّفٔ الف٘ف فِْ ؼدٗد الؾسازح
خبـخ فٔ ؼِسٓ ْٗلْ٘ ّيغعىط ّرٌيفك دزعخ الؾسازح ل٘ال ً إلٔ هب ث٘ي < ° 9.- 8م

الع٘ــــــــبؽـخ
يُن الوصازاد - :
 ر الدوبزًخ ّالؾبط قٌدٗ ثدٗس هْاض ا ٛؼوًْ٘ي ثولْٓ رًْب الغج ثولْٓ دٗس الجسؼب ثولْٓ دٗس اثْ ؽٌط ثولْٓ الؽ٘ن جبدح ثولْٓ ثٌٔ ؽعي الؽسّف ثبثْ قسقبؾ اظىج ٌزس ثغْاز ثٌٔ ؽعي ثبثْ قسقبؾ شاّٗخ ظلىبى ثبلوٌ٘ب وٌِب الغج ثبلوٌ٘ب -ه بثس الدّلخ ال دٗوخ (فسٗصز)ثب هٌ٘ب

 دٗس الع٘دح الدرزاء ثعوبلْن الجٌِعب ثجٌٔ هصاز دٗس اًٛجب ثبُْز (ظْادح ) ثبلوٌ٘ب دٗس االًجب ـوْئ٘ ثبلددّح هعغد الدوسّٓ (الْدا ) ثبلوٌ٘ب هعغد اللوىٔ -لسٗؼ ّهعغد الفْلٔ ثبلوٌ٘ب

آصبز فس ًْ٘خ (دّلخ ؽدٗضخ)
آصبز فس ًْ٘خ ّ ًْٗبً٘خ ّزّهبً٘خ
آصبز ًْٗبً٘خ ّزّهبً٘خ
آصبز هي الدّلخ الْظىٔ الفس ًْ٘خ
آصبز قجى٘خ
آصبز فس ًْ٘خ ّزّهبً٘خ ّإظاله٘خ
آصبز ُبهخ هي الدّلخ الْظىٔ الفس ًْ٘خ
آصبز فس ًْ٘خ
آصبز فس ًْ٘خ(دّلخ قدٗوخ ّّظىٔ ّؽدٗضخ)
آصبز ًْٗبً٘خ ّزّهبً٘خ

آصبز فس ًْ٘خ (دّلخ قدٗوخ)
آصبز قجى٘خ
آصبز إظاله٘خ
آصبز قجى٘خ
آصبز قجى٘خ
آصبز إظاله٘خ
آصبز إظاله٘خ
آصبز إظاله٘خ
اليدهـــــــبد

يّال :همبرت االظزدالهبد الع٘بؽ٘خ
الومزت

الدٌْاى

الزل٘فْى

الِ٘ئخ الوفسٗخ للزٌؽ٘ه الع٘بؽٖ

ؼبز الؾسٗخ

9:=.8<.

االظزدالهبد الع٘بؽ٘خ
اليدهبد الع٘بؽ٘خ

هؾىخ ظمخ ؽدٗد الوٌ٘ب
غ الؾسٗخ ثغْاز هغلط هدٌٗخ الوٌ٘ب

9:;:<..
9:=.8<.

هسظٔ ًفسر٘زٔ

ؼبز الؾسٗخ

9:=.8<.

هسظٔ إخٌبرْى

ؼبز الؾسٗخ

9:=.8<.

االظزدالهبد الع٘بؽ٘خ ثجٌٔ ؽعي الؽسّف

ثٌٔ ؽعي هسرص يثْ قسقبؾ

9;8.1=:

االظزدالهبد الع٘بؽ٘خ ثولْٓ

دْٗاى هغلط هدٌٗخ هلْٓ

االظزدالهبد الع٘بؽ٘خ ثز الدوبزًخ

ر الدوبزًخ هسرص دٗس هْاض

<9=:669
=9=:669
998.<86
998.:99

االظزدالهبد الع٘بؽ٘خ ثعوبلْن

دْٗاى هغلط هدٌٗخ ظوبلْن

<968.:1

االظزدالهبد الع٘بؽ٘خ ثجٌٔ هصاز

دْٗ اى هغلط هدٌٗخ ثٌٔ هصاز

<=91986

صبً٘ب  :الوىب ن ّالمبفز٘سٗبد ّالٌْادٓ
ربفز٘سٗب ّهىدن لٔ ثبثب
هىدن الجداٗخ
هىدن ُ٘لزْى
هىدن ر٘وْ الغدٗد
هىدن الؽ٘وبء
هىدن االظساء
هىدن الوؾودٓ
هىدن ّربفز٘سٗب شٗمْ
هىدن ّربفز٘سٗب خوعخ ّخو٘عخ
هىدن ّربفز٘سٗب ًبدٕ الؽسوخ
ربفز٘سٗب ّهىدن ًبدٕ ُ٘ئخ الزدزٗط(ًبًٔ)
ربفز٘سٗب ظبفْٓ
الرُج٘خ لٔ الٌ٘
الٌبدٕ السٗب لٖ ثودٌٗخ الوٌ٘ب
ًبدٓ عود٘خ الؽجبى الوعلو٘ي
ًبدٓغود٘خ الؽجبى الوع٘ؾ٘٘ي
ربفز٘سٗب ظبفْٓ
هىدن اًٛدلط
هىدن الفبرؼ

ؼبز الؾسٗخ ثودٌٗخ الوٌ٘ب
ؼبز يؽود هبُس (الؾعٌ٘ٔ)
ؼبز يؽود هبُس(الؾعٌ٘ٔ)
ؼبز ثي خف٘ت
ه٘داى هؾىخ ظمخ ؽدٗد الوٌ٘ب
ه٘داى هؾىخ ظمخ ؽدٗد الوٌ٘ب
ؼبز يؽود هبُس (الؾعٌ٘ٔ)
ؼبز يؽود هبُس (الؾعٌ٘ٔ)
لٔ وسٗ دهؽ٘س غسة عبهدخ الوٌ٘ب
ؼبز الؾسٗخ
ؼبز الؾسٗخ
ه٘داى الوؾىخ
ؼبز الؾسٗخ
ؼبز وَ ؽع٘ي  -ؼبز الؾسٗخ
ؼبز ثْز ظد٘د
دًبى الوبلمٔ
ؼبز
ه٘داى الوؾىخ
غ ه٘داى ًبـس ثغْاز الوِْ٘ة
غ وَ ؽع٘ي

صبلضب ً  :دّز العٌ٘وب
 - 8ظٌ٘وب الٌفس ثٌبدٓ ال ْاد الوعلؾخ
 - 9ظٌ٘وب ًبزم ثٌبدٓ العمخ الؾدٗد
 - :ظٌ٘وب ًبدٓ الوٌ٘ب السٗبلٔ

– ؼسف رْثسٓ الوٌ٘ب لٔ الٌ٘
– ؼوب هؾىخ ظمخ ؽدٗد الوٌ٘ب
 -ؼبز الؾسٗخ

زاثدب ً :الىبقخ الفٌدق٘خ
الفٌدف

الدزعخ
****

الدٌْاى

الزل٘فْى

9:=88;1
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
:;6:.9
ـــــــــــــ
=9:=::.
ـــــــــــــ
9:=;:;:
=9::<<1
;9:=989
ـــــــــــــ
=9:=:86
9:=;:;:
9:9<=;:
9:9<=;:

**
**
*

خبهعب ً :دّز الدجبدح
رصخممس الوٌ٘ممب ثبلددٗممد هممي دّز الدجممبدح هممي هعممبعد يؼممِسُب هعممغد الفممْلٔ ثؽممبز الؾسٗممخ ّرض٘ممسا ً هممي
المٌبئط

جـــــامعت
املنيـــــــا
رن إًؽبؤُب بم =816ثبل ساز الغوِْزٕ  1:لعٌخ=816ؽ٘ش ثديد ثيوط رل٘بد ف ه
ّيـجؼ ثِب رعدخ ؽس رل٘خ ُٖ  :الزسث٘خ – الصزا خ – الٌِدظخ – اٙداة – الدلْم – الفٌْى
الغو٘لخ – الزسث٘خ السٗبل٘خ – داز الدلْم – وت اٛظٌبى – العم٘بؽخ ّالفٌمبدف – الزومسٗك –
الف٘دلخ –اٛلعي – الزسث٘خ الٌْ ٘خ – الؾبظجبد ّالودلْهبد – الىت –زٗبق اٛوفب -الزسث٘خ
الفٌ٘خ  -الىت الج٘ىسٕ ثبٝلبفخ للودِد الفٌٔ للزوسٗك.
ّر ل عبهدخ الوٌ٘ب لٔ وسٗ هفس  -يظْ٘ن الصزا ٖ فٖ ثداٗخ الودخ الؽوبلٖ لودٌٗمخ
الوٌ٘مب ً ّثِمب ؽومبم ظمجبؽخ يّل٘وجمٖ ّـممبلخ هغىمبح ّ مدد همي هال مت رمسح ال مدم ّ رمسح ال٘ممد
ّالزٌط ّهدعمس دائن للغْالخ ّهعغد ٝقبهخ الؽدبئس ّهسرص الوؤروساد ّالوىدن الوسرصٕ.
ّرن افززمبػ همزجمخ الوسرصٗمخ للدلمْم ُّمٔ همزجمخ زقو٘مخ لمٔ يؽمدس المٌظن ّثْعمد هسرمص
للؾبظت اٙلٖ ّْٗعد داخ الؾسم الغبهدٖ هعزؽفٓب لٜوفب ّ الزْل٘د ّهسرص الط الد ن .
رل٘فًْبد رِوك

الْظ٘فخ

رل٘فْى

فبرط

زئ٘ط الغبهدخ
ًبئت زئ٘ط الغبهدخ
للدزاظبد الدل٘ب ّ الجؾْس

=;=;.1=/9::

.1=/9:;9=.8

<.1=/9:;1<:

<.1/9:;1<:

ًبئت زئ٘ط الغبهدخ لؽئْى
خدهخ الوغزول ّرٌو٘خ الج٘ئخ
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ًبئت زئ٘ط الغبهدخ لؽئْى الزدل٘ن
ّالىالة
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يه٘ي الغبهدخ
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و٘د رل٘خ الصزا خ
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ظْٗزػ وْهٖ رل٘خ الصزا خ
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ّؽدح لوبى الغْدح

.1=/9:=.1;9

.1=/9:=.1;9

رل٘خ الصزا خ عبهدخ الوٌ٘ب
البـــــاب األول

ألغبَ اٌىٍ١خ
* رسعممل ًؽمملح رل٘ممخ الصزا ممخ عبهدممخ الوٌ٘ممب الممٔ ممبم  81<6ؽ٘ممش رممن إًؽممبء الودِممد الدممبلٖ
الصزا مٖ ربثدممب لممْشازح الزسث٘ممخ ّالزدلم٘ن فممٔ ذلممك الْقممذ صممن رؾمْ الممٔ رل٘ممخ الصزا ممخ ممبم
 81=1ثبل ساز الغوِْزٕ زقن  8.11لعٌخ ّ 81=1ربًذ رزجل عبهدخ يظْ٘ن ؽزٔ ـدز
ال ساز الغوِْزٕ زقن  1:لعٌخ = 816ثئًؽبء عبهدخ الوٌ٘ب.
همب شالممذ رل٘ممخ الصزا ممخ ر ممْم ثممدّزُب الؾممبزٕ لمموي رل٘ممبد الغبهدممخ ّرؽ مزو هجممبًٖ رل٘ممخ
الصزا خ لٔ - :

* هجٌٔ ( ي ) ّٗمن - :
همزت ي.د .و٘د المل٘خ.
همزت ي.دّ .ر٘ المل٘خ لؽئْى الزدل٘ن ّالىالة.
همزت ي.دّ .ر٘ المل٘خ لؽئْى الدزاظبد الدل٘ب ّالجؾْس.
همزت ي.دّ .ر٘ المل٘خ لؽئْى الج٘ئخ ّخدهخ الوغزول.
همزت ي.د هدٗس ّؽدح لوبى الغْدح.
الودو الوسرصٕ هدو الؾبظت اٙلٖ همزجخ المل٘خ ّؽدح لوبى الجىدة  ،الخشيٌت
،الىرشت ،التصىيز ،قسن الذراسبث العليب والعالقبث الثقبفيت ،الحسبببث
اٛقعبم الدلو٘خ اٙر٘خ:
 - 9الْزاصخ
 - 1الوؾبـ٘
< -الو٘مسّثْ٘لْع٘ب الصزا ٘خ
;  -اًٝزبط الؾْ٘اًٖ
* هجٌٔ ( ة ) ّٗمن اٛقعبم الدلو٘خ اٙر٘خ
 - 8لْم اٛلجبى
; ّ -قبٗخ الٌجبد
روب ٗمن إدازح ؼئْى الىالة.

 - 9لْم اٛغرٗخ
<  -يهساق الٌجبد

 - :الم٘و٘بء الصزا ٘خ
=  -اٛزالٖ
- :االقزفبد الصزا ٖ
=  -الجعبر٘ي

* هجٌٔ الودزعبد :
ّٗؾزْٓ لٔ ظزخ هدزعبد ريدم رل٘خ الصزا خ ّرل٘خ الزسث٘خ ّيؽد ُرٍ الودزعبد العزخ
هيفؿ لد د الٌدّاد ّالوؤروساد الدلو٘خ رومب ٗؾزمْٓ الوجٌمٔ لمٔ هفملٔ ّثدمك الومبرمت
اٝدازٗخ.
 روب رن إًؽبء هجٌٔ لفبالد اًٛؽىخ الىالث٘خ ّهجٌٔ هدوم رؾل٘م اٛزالمٖ ّالو٘مبٍ ّ
الوْاد الٌجبر٘خ ّظْف ٗزن إًؽبء هدو لٜلجبى ّالفٌب بد الغرائ٘خ.


ة  -اٛقعبم الدلو٘خ ثبلمل٘خ:

ال عـــــن

السهص المْدٓ لل عن
SSC
AEC
ANP
HOR
FSC
AMB
GEN
PLP
AGR
PPR
ABC
DSC

ط  -الِ٘م اٛربدٗوٖ للمل٘خ :

Vision

Mission

Strategic Objectives
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14

.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22

الدزعبد الدلو٘خ ثبلدزاظبد الدل٘ب

ٔظبَ اٌذساعخ




يّال - :دثلْهبد الدزاظبد الدل٘ب فٖ الدلْم الصزا ٘خ
ال عن الدلوٖ

م
8

اظن الجسًبهظ الزدل٘وٖ
اظزفالػ ّرٌو٘خ اٛزالٖ

اٛزالٖ

9

رمٌْلْع٘ب الزعو٘د ّرغرٗخ الٌجبد

اٛزالٖ

=8

:

اقزفبدٗبد اٛزالٖ ّالو٘بٍ

;

هؽسّ بد الزٌو٘خ السٗف٘خ
ّاٝزؼبد الصزا ٖ
اًٝزبط الؾْ٘اًٖ

االقزفبد
الصزا ٖ
االقزفبد
الصزا ٖ
اًٝزبط الؾْ٘اًٖ

86

الْزاصخ ّشزا خ اًٛعغخ

81

الْزاصخ ّالٌِدظخ الْزاص٘خ

الْزاصخ

81

=
6
8

الدّاعي
إًزبط خمس الصزا بد الوؾو٘خ
إًزبط اليمس فٖ اٛزالٖ
الوعزفلؾخ
إًزبط رسّم الدٌت
إًزبط الوْالؼ
الٌجبربد الىج٘خ ّالدىسٗخ
الزؽغ٘س ّؽوبٗخ الج٘ئخ
هساقجخ الغْدح فٖ الفٌب بد
الغرائ٘خ
الزفٌ٘ل الغرائٖ

اًٝزبط الؾْ٘اًٖ
الجعبر٘ي
الجعبر٘ي

9.
98
99

همبفؾخ يهساق هؾبـ٘
الزفدٗس
ـؾخ الٌجبد
إًزبط هؾبـ٘ الؾجْة
الوؾبـ٘ العمسٗخ

يهساق الٌجبد

الجعبر٘ي
الجعبر٘ي
الجعبر٘ي
الجعبر٘ي
لْم اٛغرٗخ

9:
;9
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96

لْم اٛغرٗخ
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إرضبز ر بّٕ الوؾبـ٘
همبفؾخ اٙفبد
ًؾ الدع
الزؾبل٘ الم٘و٘بئ٘خ الصزا ٘خ
رمٌْلْع٘ب الغجي ّاٛلجبى
الويزوسح
الوضلغبد اللجٌ٘خ

<

9
11
11
12
13
14

<8

اظن الجسًبهظ الزدل٘وٖ
الزعو٘د الؾْٕ٘
الزمٌْلْع٘ب الؾْ٘ٗخ

ال عن الدلوٖ
الو٘مسّثْ٘لْع٘ب
الصزا ٘خ
الو٘مسّثْ٘لْع٘ب
الصزا ٘خ
الْزاصخ

يهساق الٌجبد
الوؾبـ٘
الوؾبـ٘
الوؾبـ٘
ّقبٗخ الٌجبد
ّقبٗخ الٌجبد
الم٘و٘بء الصزا ٘خ
اٛلجبى

* روٌؼ عبهدخ الوٌ٘ب ثٌبء لٖ ولت هغلط رلَ٘ الصزا خ الدثلْهبد فٖ هغبالد الزيفؿ الزٖ
رؾددُب يقعبم المل٘خ ّرزٌبّ دزاظخ الدثلْهبد ه سزاد لوَ٘ ذاد وج٘دخ رىج٘ ٘مَ همدرِب مبم
عبهدٖ ّاؽد (ففل٘ي دزاظ٘٘ي) ّهدٍ ر ففم دزاظمٖ < 8يظمجْ ُّمٖ رِمدف إلمٖ شٗمبدح
هدسفممَ الىبلممت ّرٌو٘ممَ قدزارممَ ّر ْٗممَ خلف٘زممَ الدلو٘ممخ فممٖ ريفممؿ هدمم٘ي ٗممدخ فممٖ ًىممبف
اُزوبهبرَ يّ ًؽبوَ يّ ولَ .
هْ د رعغ٘ الدثلْهبد
ٗمْى ال ٘د للدثلْهبد همسٍ ّاؽمدٍ فمٖ الدمبم ّر مدم ولجمبد ال ٘مد خمال الٌفمف ا ّٛهمي ؼمِس
يغعىط هي ر بم
فزسٍ الدزاظخ ثبلدثلْم ففل٘ي دزاظ٘٘ي ثعٌَ دزاظ٘خ ّاؽدٍ للوز ده٘ي للدزاظخ ّالرٗي
ٗ ممجلِن هغلممط ال عممن الويممزؿ هممي الؾبـممل٘ي لممٖ دزعممخ الجمممبلْزْٗض فممٖ الدلممْم
الصزا ٘خ يّ لٖ دزعَ هدبدلَ لِب فٖ الدلْم الصزا ٘خ يّ ذاد الفلخ هي هدِد لومٖ
يخس هدزسف ثَ.
إذا زظت الىبلت ف٘زن اهزؾبًَ فٖ هْاد السظْة فٖ الدبم الدزاظٖ الزبلٖ ( دّز ًْفوجس
) فممئذا زظممت للوممسح الضبً٘ممخ فممٖ اؽممدٕ ُممرٍ الوممْاد ٗلغممٖ ق٘ممدٍ للدزاظممخ ثِممرا الممدثلْم
ّالدزاظخ هعبئ٘خ وج ب للغدّ الزٖ رؾددُب إدازح المل٘خ

اٛلجبى

رؾعت الٌِبٗخ الدظوٖ لوغوْ دزعبد ر ه سز لٖ يظبض  8..دزعَ لٖ يى
ٗيفؿ لالهزؾبى الزؾسٗسٕ  =.دزعَ ّاالهزؾبى الدولٖ  :.دزعَ ّاالهزؾبى
الؽفْٕ  8.دزعبد
ال ٗغْش للىبلت دزاظخ يرضس هي دثلْم فٖ ذاد الْقذ
فٖ ؽبلَ اظزوساز الىبلت فٖ دزاظزَ للدثلْم يرضس هي ففل٘ي دزاظ٘٘ي  ٕٛصز ٗ جلَ
هغلط المل٘خ ردفل زظْم دزاظ٘خ لم فف دزاظٖ إلبفٖ
الؾد اٛدًٔ لىالة الدثلْم  :دازظ٘ي

صبً٘ب- :دزعزٖ الوبععز٘س ّالدرزْزاٍ فٔ الدلْم الصزا ٘خ
م
1
2
3
4
5
6

ال عن
األراضي
االقتصبد الشراعي
اإلًتبج الحيىاًي
البسبتيي
علىم األغذيت
الويكزوبيىلىجيب
الشراعيت

7
الىراثت
8
أهزاض الٌببث
9

الوحبصيل

11
وقبيت الٌببث
11
12

الكيويبء الشراعيت
األلببى
الوجوىع

ثساهظ الوبععز٘س
علىم األراضي
اقتصبد سراعي
اجتوبع ريفي
إرشبد سراعي
اإلًتبج الحيىاًي
إًتبج الذواجي
الفبكهت
الخضز
ًببتبث الشيٌت
الصٌبعبث الغذائيت

ثساهظ الدرزْزاٍ
علىم األراضي
اقتصبد سراعي
اجتوبع ريفي
إرشبد سراعي
اإلًتبج الحيىاًي
إًتبج الذواجي
الفبكهت
الخضز
ًببتبث الشيٌت
الصٌبعبث الغذائيت

الويكزوبيىلىجيب الشراعيت

الويكزوبيىلىجيب الشراعيت

الىراثت السيتىلىجيت
وراثت الكبئٌبث الذقيقت
الىراثت البيىهتزيت
الىراثت الجشيئيت والتكٌىلىجيب
الحيىيت
أهزاض الٌببث الفطزيت
أهزاض الٌببث البكتيزيت
أهزاض الٌببث الفيزوسيت
فسيىلىجيب أهزاض الٌببث
إًتبج الوحبصيل
تزبيت الوحبصيل
الحشزاث االقتصبديت
تزبيت الٌحل وديذاى الحزيز
هبيذاث اآلفبث
الحيىاى الشراعي
كيويبء حيىيت سراعيت
األلببى
27

الىراثت السيتىلىجيت
وراثت الكبئٌبث الذقيقت
الىراثت البيىهتزيت
الىراثت الجشيئيت والتكٌىلىجيب
الحيىيت
أهزاض الٌببث الفطزيت
أهزاض الٌببث البكتيزيت
أهزاض الٌببث الفيزوسيت
فسيىلىجيب أهزاض الٌببث
إًتبج الوحبصيل
تزبيت الوحبصيل
الحشزاث االقتصبديت
تزبيت الٌحل وديذاى الحزيز
هبيذاث اآلفبث
الحيىاى الشراعي
كيويبء حيىيت سراعيت
األلببى
27

ِٛػذ رغغ ً١دسعز ٟاٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ
٠زُ رغغ ً١ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍ١ب ٌذسعز ٟاٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ِشر ٓ١ف ٟاٌؼبَ ٚرمذَ ؿٍجبد
اٌزغغ ً١خالي شٙشٕ٠ ٞب٠ش ٚأغغـظ ِٓ وً ػبَ ٠ٚىٍف اٌـبٌت ثّؼبٌ ٗٔٚغٕٗ اإلششاف ٚفٟ
اإلؿبس اٌضِٕ ٟاٌالصَ ٌٍزٕف١ز ثأػذاد خـٗ اٌجحش ٚػشػٙب ػٍ ٟأػؼبء ٘١ئٗ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ
لجً اٌزٛط١خ ثبٌزغغً١

ؼسّن رعغ٘ الىبلت لدزعَ الوبععز٘س فٖ الدلْم الصزا ٘خ

أْ ٠ى ْٛاٌـبٌت حبطال ػٍ ٟدسعخ ثىبٌٛسٛ ٠ط ف ٟاٌؼٍ َٛاٌضساػ١خ ِٓ أحذٞ
اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ اٌخبػؼخ ٌمبٔ ْٛرٕظ ُ١اٌغبِؼبد أ ٚرخظظبد راد طٍخ ِٓ
ِؼٙذ ػٍِّ ٟؼزشف ثٗ ثزمذ٠ش ػبَ ع١ذ ػٍ ٟاأللً ٚرمذ٠ش ع١ذ عذا ػٍ ٟاأللً فِ ٟبدٖ
اٌزخظض ٠ٚ ،غٛص لجٛي اٌحبطٍ ٓ١ػٍ ٝدسعخ ثىبٌٛسٛ٠ط اٌؼٍ َٛاٌضساػ١خ ثزمذ٠ش
"ع١ذ" ػٍ ٝاأللً ف ٟاٌشؼجخ اٌؼبِخ أ ِٓ ٚشؼجخ ِخبٌفخ ٌٍشؼجخ اٌزخظظ١خ اٌّؼٕ١خ
ثبٌزغغٌٍّ ً١بعغز١ش ثششؽ اعزىّبي اٌـبٌت ٌّمشساد اٌشؼجخ اٌزخظظ١خ ثذساعخ 81
عبػخ ِؼزّذح ِٓ ِمشساد ِشحٍخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط اإلعجبس٠خ اٌّحذدح ِٓ لجً اٌمغُ
ٚإٌّبعجخ ٌٍزخظض اٌز٠ ٞشغت اٌزغغ ً١فِ( ٗ١مشساد رىّ١ٍ١خ) ٚػٍ ٝأْ ٠غزبص٘ب
ثزمذ٠ش ػبَ ال ٠مً ػٓ "ع١ذ عذاً".
أْ ٠زفشؽ اٌـالة اٌّغغٍ ِٓ ٓ١عٙبد غ١ش ثحضٌٍ ٗ١ذساعخ  ٓ١ِٛ٠ػٍ ٟاأللً فٟ
األعجٛع
أْ ٠زمذَ اٌـبٌت ثبعزّبسح اٌزحبق ٌزغغٌ ٍٗ١ذسعٗ اٌّبعغز١ش إٌ ٟسئ١ظ ِغٍظ اٌمغُ
اٌّخزض اٌز٠ ٞحٌٙٛب إٌِ ٝغٍظ اٌمغُ صُ ِغٍظ اٌىٍ١خ ٠ٚؼزجش ربس٠خ ِٛافمخ ِغٍظ
اٌىٍ١خ ٘ ٛربس٠خ رغغ ً١اٌـبٌت
٠شزشؽ ٌزغغ ً١اٌـبٌت ٌذسعٗ اٌّبعغز١ش أال رزغبٚص اٌفزشح ِٓ ربس٠خ حظ ٌٗٛػٍٟ
دسعٗ اٌجىبٌٛسٛ٠ط ف ٟاٌؼٍ َٛاٌضساػ١خ ػشش عٕٛاد ٚثزمذ٠ش ػبَ ع١ذ ػٍ ٟاأللً
٠م َٛاٌـبٌت ثؼًّ حٍمٗ ٔمبػ ( عّٕ١بس ) ٠ؼذ ثّغبػذٖ اٌّششف ٓ١العزؼشاع ػٕٛاْ
ٚخـٗ اٌجحش ِٛػٛع اٌذساعخ
٠زُ رغغ ً١اٌـالة اٌغ١ش اٌّظشٚ ٓ١٠فمب إلعشاءاد لجٛي اٌـالة األعبٔت اٌز٠ ٟحذد٘ب
اٌّغٍظ األػٌٍٍ ٝغبِؼبد
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أْ ٠زبثغ اٌـبٌت اٌذساعخ ٚاٌجحش ٌّذح عٕز ٓ١ػٍ ٟاأللً ِٓ ربس٠خ ِٛافمخ ِغٍظ
اٌىٍ١خ
أْ ٠م َٛاٌـبٌت ثإعشاء ثحش فِٛ ٟػٛع ٠مشٖ ِغٍظ اٌىٍ١خ ثٕبء ػٍ ٟالزشاػ ِغٍظ
اٌمغُ اٌّخزض٠ٚ ،غٛص ٌّغٍظ اٌىٍ١خ ثٕبء ػٍ ٟرٛط١خ اٌّششف اٌشئ١غِٛٚ ٟافمخ
ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض أْ ٠شخض ٌٍـبٌت ثإعشاء ثؼغ ثحٛصٗ خبسط اٌىٍ١خ
أْ ٠مذَ اٌـبٌت ػشػب ٌٕزبئظ ثحٛصٗ ف ٟحٍمٗ ٔمبػ عٕ١ّ١بس خبص ألػؼبء ٘١ئٗ
رذس٠ظ ثبٌمغُ لجً اٌّٛافمخ ػٍ ٟرشىٌ ً١غٕٗ اٌحىُ ٚإٌّبلشخ ٌٍشعبٌزٓ١
ٍ٠غ ٟرغغ ً١اٌـبٌت إرا ٌُ ٠حظً ػٍ ٟدسعٗ اٌّبعغز١ش خالي أسثغ عٕٛاد ِٓ ربس٠خ
رغغ٠ٚ ٍٗ١غٛص ِذ ل١ذ اٌـبٌت ػبَ ِ١الدٚ ٞاحذ فمؾ ثؼذ رٌه ثٕبء ػٍ ٟؿٍت اٌّششف
اٌشئ١غٚ ٟرٛطِ ٗ١غٍظ اٌمغُ اٌّخزض ِٛٚافمخ ِغٍظ اٌىٍ١خ ػٍ ٟرٌه
٠م َٛاٌـبٌت ثذساعخ ِمشساد دساع١خ ثٛالغ  33عبػخ ِؼزّذٖ ػٍ ٟاأللً ٛ٠افك ػٍٙ١ب
ِغٍظ اٌىٍ ٗ١ثٕبء ػٍ ٟالزشاػ اٌّششف اٌشئ١غِٛٚ ٟافمخ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض ِٓ
ِمشساد اٌذساعبد اٌؼٍ١ب اٌز ٟرخذَ ِٛػٛع اٌجحش
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أْ ٠ى ْٛاٌـبٌت حبطال ػٍ ٟدسعٗ اٌّبعغز١ش ف ٟاٌؼٍ َٛاٌضساػ١خ فِ ٟغبي
اٌزخظض أ ٚػٍ ٟدسعخ ِؼبدٌٗ ٌٙب فِ ٟغبي اٌزخظض أ ٚراد اٌظٍخ ِٓ ِؼٙذ
ػٍِّ ٟؼزشف ثٗ
أْ ٠ىِ ْٛزٛعؾ رمذ٠شاد اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌز ٟدسعٙب اٌـبٌت فِ ٟشحٍٗ
اٌّبعغز١ش ع١ذ عذا ػٍ ٟاأللً
أْ ٠زمذَ اٌـبٌت ثبعزّبسح اٌزحبق ٌٍزغغٌ ً١ذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ ف ٟاٌؼٍَٛ
اٌضساػ١خ إٌ ٟسئ١ظ ِغٍظ اٌمغُ اٌز٠ ٞحٌٙٛب إٌِ ٟغٍظ اٌمغُ إلثذاء اٌشأ٠ٚ ٞمَٛ
ِغٍظ اٌىٍ١خ ثبٌجذ ف ٟؿٍت اٌزغغ ً١ثٕبء ػٍ ٟالزشاػ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزض
٠م َٛاٌـبٌت ثؼًّ حٍمٗ ٔمبػ ( عٕ١ّ١بس) ٠ؼذ ثّغبػذٖ اٌّششل ٓ١١العزؼشاع ػٕٛاْ
أ ٚخـٗ اٌجحش ِٛػٛع اٌذساعخ
٠ؼزجش ربس٠خ ِٛافمخ ِغٍظ اٌىٍ١خ ٘ ٛربس٠خ رغغ ً١اٌـبٌت
أْ ٠زفشؽ اٌـالة اٌّغغٍ ِٓ ٓ١عٙبد غ١ش ثحضٌٍ ٗ١ذساعخ  ٓ١ِٛ٠ػٍ ٟاأللً فٟ
األعجٛع
٠شاػ ٟرغغ ً١اٌـالة اٌغ١ش اٌّظشٚ ٓ١٠فمب إلعشاءاد لجٛي اٌـالة األعبٔت اٌزٟ
٠حذد٘ب اٌّغٍظ األػٌٍٍ ٝغبِؼبد
٠شزشؽ ٌزغغ ً١اٌـبٌت ٌذسعٗ اٌذوزٛساٖ أْ ال رزغبٚص اٌفزشح ِٕز حظ ٌٗٛػٍ ٟدسعخ
اٌّبعغز١ش خّظ عٕٛاد
ٍ٠غ ٟرغغ ً١ؿبٌت اٌذساعبد اٌؼٍ١ب ِغ ػذَ عٛاص إػبدح ل١ذٖ ِشح أخش ٜثزاد
اٌزخظض ف ٟاحذ ٞاٌحبالد ا٢ر١خ:
 oإرا ٌُ ٠حبفظ ػٍِ ٟغز ٞٛاٌزمذ٠شاد اٌّـٍٛثخ ف ٟاِزحبٔبد اٌّمشساد
اٌذساع١خ
 oإرا سعت ػذٖ ِشاد فِ ٟمشس ٚاحذ ٌّذٖ رغبٚصد ػبِٓ١
 oإرا سعت أوضش ِٓ ِشٖ ف ٟاالِزحبْ اٌزأٌ٘ ٍٟ١ذسعٗ اٌذوزٛساٖ
 oإرا وبْ رمش٠ش اٌّششف اٌشئ١غ ٟغ١ش ِشػٟ
 oإرا ٌُ ٠حظً ػٍ ٟاٌذسعخ اٌؼٍّ١خ خالي اٌّذح إٌّظٛص ػٍٙ١ب
 oػذَ عذاد اٌشع َٛأٌّؼزّذٖ ؿجمب ٌٍمٛاػذ إٌّظّخ ٌؼبِِ ٓ١ززبٌٚ ٓ١١رٌه ال
ٕ٠ـجك ػٍ ٟاٌّؼ١ذٚ ٓ٠اٌّذسع ٓ١اٌّغبػذ( ٓ٠إلػفبئِٕٙ ُٙب)
 oإرا أخً ثبٌّضً ٚاٌزمبٌ١ذ اٌغّبػ١خ ثحغٓ اٌغ١ش ٚاٌغٍٛن
 oإرا رمذَ ثـٍت ثإٌغبء رغغ ٍٗ١ألعجبة خبطخ ثٗ
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أْ ٠م َٛاٌـبٌت ثذاسعٗ ِمشساد دساع١خ ثٛالغ  42عبػخ ِؼزّذح ػٍ ٝاأللً ٛ٠افك
ػٍٙ١ب ِغٍظ اٌىٍ١خ.
أْ ٠م َٛاٌـبٌت ثجحٛس ِجزىشح رمزشحٙب ٌغٕٗ اإلششاف ٛ٠ٚافك ػٍٙ١ب ِغٍسظ اٌمغسُ
اٌّخزض
٠غسٛص ٌّغٍسسظ اٌىٍ١سخ ثٕسسبء ػٍسس ٝرٛطس ٗ١اٌّشسسشف اٌشئ١غسسِٛٚ ٟافمسخ ٔغٍسسظ اٌمغسسُ
اٌّخزض أْ ٠شخض ٌٍـبٌت ثإعشاء ثؼغ ثحٛصٗ خبسط اٌىٍ١خ
أْ ٠سسيد ٞاٌـبٌسست ثؼسسذ ٔغبحسسٗ فسس ٟاٌّمسسشساد اٌذساعسس١خ اٌّىٍسسف ثٙسسب اِزحسسبْ رسسأٍٟ٘١
الخزجبس لذسارٗ اٌؼٍّ١خ فسِ ٟغسبي رخظظسٗ ٚاٌّغسبالد اٌّشرجـسخ ثٙسب ِٚمذسرسٗ ػٍسٝ
ِؼبٌغٗ اٌّشبوً اٌؼٍّ١خ.

 - 5اْ ٠زمذَ اٌـبٌت ثؼذ ٔغبحٗ ف ٟاالِزحبْ اٌزأ٘ ٍٟ١ثٕزبئظ ثحٛصٗ ف ٟاٌغسّٕ١بس خسبص
ألػؼبء ٘١ئٗ اٌزسذس٠ظ ثبٌمغسُ لجسً اٌّٛافمسخ ػٍس ٝرشسىٌ ً١غٕسٗ اٌفحسض ٚإٌّبلشسخ
ٌٍشعبٌخ
ٍ٠ - 6غ ٝرغغ ً١اٌـبٌت ثبٌذساعبد اٌؼٍ١ب ارا ٌُ ٠حظً ػٍ ٝدسعٗ اٌذوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ
اٌؼٍُ أٌضساػ  ٗ١خالي خّظ عٕٛاد ِٓ ربس٠خ رغغ٠ٚ ٍٗ١غٛص ِذ رغغ ً١اٌـبٌت ػبَ
ِ١الدٚ ٞاحذ فمؾ ثؼذ رٌه ثٕبء ػٍ ٝؿٍت اٌّششف اٌشئ١غٚ ٟرٛطِ ٗ١غٍظ اٌمغسُ
اٌّخزض ِٛٚافمخ ِغٍظ اٌىٍ١خ.
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