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 رئيس الهجهع

 الدكتور نروان الهحاشيي

٣ٞؽ ثٞٲخ ٦ضة٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح دٕذجؿ ٩ٛك٭ة ظىٮ٩ةً ٦٪ٲٕح 

ظة٦ٲح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ٮاص٭ح ػؿوق ٔؽٱدؽة دعدةول ا٣٪ٛدٮ  

 ظٲةً٭ة.إ٣ٯ 

ا٣ٞٲةم ثٮاصج٫ ٰٚ ػؽ٦دح ٣٘دح  ٤ٔٯ ةو٦ةزال ٦ض٧ٕ٪ة ٦٪١ج  

ٔةدد٭ة ٣٘ح ٔة٧٣ٲح دؽػ٢ ا٧٣ضةٹت ا٣جعسٲح ٣ٲندةرك ٩كٕٯ ٷ

ثٕدؽ أن  ،أث٪ةؤ٬ة ٰٚ ا٧٣كدةرات ا٧٤ٕ٣ٲدح ا٣عؽازٲدح ا٧٣ذ١ة٤٦دح

د١ٮن أُقك٭ة ٝؽ دػ٤خ إ٣ٯ ٔٞدٮ٣٭٥ ٦ع٧ٮ٣دح ٤ٔدٯ ظٞدٮل 

 وقٲةٝةت ٣٘ذ٭٥ ا٣عٌةرٱح.

٩ؿّمط ٣ٌٕٮٱح ٦ض٧ٕ٪ة أٌٔةء ٱَكّؽون  إ٩٭ة ٦٭٧ح ص٤ٕذ٪ة

ثٌٕةً ٦د٨ اٹظذٲةصدةت ا٣ذدٰ دُؿظ٭دة دُدٮرات ا٧٣ضدةٹت 

ا٧٣ٕؿٚٲح ا٣عؽازٲح، ٚةقذٞج٤٪ة ػ٧كح أٌٔدةء ٱ٧سد٢ ٠د٢ ٦د٪٭٥ 

دؼىىةً دعذةص٫ أ٧ٔة٣٪ة ٰٚ ٦ضةٹت ٦ؼذ٤ٛح :و٬دت رو٦ٲدح 
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 ،ٰٚ ا٣٪ٞؽ اٵدثٰ ا٣عؽٱر، رٕٚخ ٬ـٱ٥ ٰٚ ا٤٣٘دةت ا٣ٞؽٱ٧دح

ؤجٮد ا٣كؿاج ٚدٰ  ،ٰٚ ا٣٪عٮ وا٣ىؿفؤجؽ ا٣٪ةوؿ ٔكةف 

 دٲـٱ٪ٰ ٰٚ ا٤ٛ٣كٛح.ت َٲ  ، و٦ع٧ؽ ا٣عٞٮق

وزةثؿت ا٤٣ضةن ا٣ؽاا٧ح ٤ٔٯ دراقح ٝٮاا٥ ا٧٣ى٤ُعةت 

ا٧٤ٕ٣ٲدددح ٚدددٰ ٤ٔدددٮم ا٣عٲدددةة ا٣عٲٮا٩ٲدددح، وا٣عٲدددةة ا٣٪جةدٲدددح 

وا٣ضٲٮ٣ٮصٲة وا٣ـرأح، إ٣ٯ صة٩ت ا٤ٕ٣ٮم اٵقةقٲح: ا٣ٛٲـٱدةء 

إ٣ٯ ٣ضةن د٭ذ٥ ثذُدٮٱؿ  ًةٚحً إ، و ٣ٟ وا١٣ٲ٧ٲةء وا٣ؿٱةًٲةت

ا٧٣ى٤ُعةت ٦ٓ دُٮرات ا٣عؽازح: ٣ض٪ح ٵ٣ٛدةظ ا٣عٌدةرة، 

و٣ض٪ح ٧٣ىد٤ُعةت اٷٔدٺم، و٣ض٪دح ٣ُدت اٵقد٪ةن ٤ٔدٯ 

م إ٣دٯ  اػذٺف ٦ى٤ُعةد٭ة ا٣عؽازٲح. إ٩٭دة ٦ىد٤ُعةت دٞدؽإ

ثٕددؽ أن د١ددٮن  ،٦ددمد٧ؿات ٦ضددة٦ٓ ا٤٣٘ددح ا٣ٕؿثٲددح ٷٝؿار٬ددة

ةت ا٣ٞؽٱ٧ح )ا٣ٺدٲ٪ٲدح ا٤٣ضةن ٝؽ اقذؼؿصخ أوٮ٣٭ة ٰٚ ا٤٣٘

 واٷٗؿٱٞٲح( وأ٣عٞخ ث٢١ ٦ى٤ُط مؿظةً دٝٲٞةً.

وٹمٟ ثأن ا٣ؽراقةت ٰٚ و٧ٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح دجٞٯ ٦عدٍ 

نعجم تاريخي للغةة ا٬ذ٧ة٦ةت ٦ض٧ٕ٪ة ا٣ؾي ٱنةرك ٰٚ و٪ةٔح 

وٝدؽ أ٩ضدـ  ون ٦دٓ ادعدةد ٦ضدة٦ٓ ا٤٣٘دح ا٣ٕؿثٲدح.ثة٣ذٕدة العربية

ٕ٭دؽ اٵ٦دٮي. و٦د٨ ص٭دح ٦ض٧ٕ٪ة دراقدح ا٤٣٘دح ا٣ٕؿثٲدح ٚدٰ ا٣

أػؿى ٚإن ٦ض٧ٕ٪ة ٱ٪ٛؿد ثذٮ٣ّٰ ٦٭٧دح دٝٲٞدح ٬دٰ إ٩ندةء ٦ٕضد٥ 

ظؽٱر ٧٣ٕة٩ٰ اٵث٪ٲح ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕؿثٲح، ٣ذٮًٲط ٦ٕدة٩ٰ ٠د٢ ث٪دةء 
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ظددٲ٨ ٱكددذ٢٧ٕ ٚددٰ قددٲةٝةت ٦ؼذ٤ٛددح. أي دعؽٱددؽ ا٧٣ددؽ٣ٮل 

 ا٧٣ٛ٭ٮ٦ٰ ا٧٣ضّؿد ٢١٣ ث٪ةء ٣٘ٮي ٰٚ  ٣ٟ ا٣كٲةق.

اٵ٩ْةر ٰٚ أ٧ٔة٣٭دة ٦عٍ  ودجٞٯ ٣ض٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح و٤ٔٮ٦٭ة

ا٣ٮودٮل إ٣دٯ اقدذ٧ٕةل دٝٲدٜ ١٤٣دٺم: ٚ٭دٰ  ا٣ذٰ د٪ىّت ٤ٔدٯ

دؽرس اٵ٣ٛةظ واٵقة٣ٲت ا٣ذؿازٲح ٷزا٣ح أي ٣دجف ٝدؽ ٱُدؿأ ٚدٰ 

اقذ٧ٕةل ٗٲؿ ٦ٕذةد ٵق٤ٮب ٝدؽ أزاظذد٫ ا٣ْدؿوف ٔد٨ ظٞةاٞد٫، 

ٚذُىدؽر ٝددؿارات دٮًدٲعٲح ٱددؽٔٯ ا٤٣٘ٮٱددٮن إ٣دٯ ٦٪ةٝنددذ٭ة ٚددٰ 

 ٧٣ض٧ٓ ٤٣٪ْؿ ٝج٢ إٝؿار٬ة.٩ؽوات ػةوح ٱٕٞؽ٬ة ا

وٝؽ أ٤٧٠٪دة دند١ٲ٢ ٣ضدةن ٤ٕ٣دٮم ظؽازٲدح ٤ُ٦ّعدح، ٠دةن 

أ٧ّ٬٭ة ٣ض٪حٌ دؽرس ٤ٔٮم ا٣جٲبدح ا٣ذدٰ أودجعخ ٦عٮرٱدح ٚدٰ 

ث٧ددة ٚٲدد٫ ٦دد٨ د٪ددٮع ظٲددٮي دعددؽده  ،دٞؿٱددؿ ٦كددذٞج٢ ٔة٧٣٪ددة

٦كددةرات دؼؿٱجٲددح دذضة٬دد٢ ا٧٣كددذ٪ؽات ا٧٤ٕ٣ٲددح ٚددٰ وددٮن 

ظذدؿار. و٬دٰ ا٣ُجٲٕح ٨٦ أػُدةر صكدٲ٧ح أ٧٬٭دة ٦ند٤١ح اٹ

٧عٲُد٫ ا٣عٲدٮي، وددأزؿ ٦ى٤ُعةت دذ٪ةول ٔٺٝح اٷ٩كدةن ث

إ٣ددٯ د١ددةزؿ  إًددةٚحً ٠ج٪ددة ٦دد٨ د٤ددٟ ا٣ذ٘ٲددؿات ا٧٣٪ةػٲددح، ٠ٮ

ا٣٪ٛةٱةت ا٣ٌةرة ٰٚ ا٧٣٪ةَٜ ا٧٣ـدظ٧ح ثة٣ك١ةن، و٦كدةوىء 

 اٹقذ٧ؿار ٰٚ ٬ؽر ا٧٣ٮارد ا٣ُجٲٕٲح.

٧٠ة أًٛ٪ة أػٲؿاً ثة٣ذٕدةون ٦دٓ ٦ؿ٠دـ ا٣جعدٮث ا٧٤ٕ٣ٲدح 

 ISO ودح ث٧ىد٤ُعةت ٦مقكدح ا٧٣ٞدةٱٲف ا٣ٕة٧٣ٲدح٣ض٪حً ػة
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ا٣ذٰ د٭ذ٥ ث٧ٕةٱٲؿ ا٣ضٮدة ٰٚ ا٧٣ضةٹت ا٣ىد٪ةٔٲح، ودعؽٱدؽ 

 ا٧٣ٞةٱٲف وا٧٣ٕةٱٲؿ ٰٚ ا٣نمون ا٣عٌةرٱح.

و٠ةن اٹظذٛةل ثٕٲؽ اٵم ٚؿوحً ٣٪ة ٷثؿاز ٦ٮٝٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲدح 

ٰٚ ٔة٥٣ ا٣ٲٮم، و٬ٮ ٦ٮٝٓ ٱؼٌٓ ٣ٌ٘ٮط ٠جٲؿة دكدٕٯ ٷدػدةل 

ٰ ٤ٔٯ ا٣ؼىٮوٲةت، وٝؽ ٔؿً٪ة ص٧ٲٓ ا٣سٞة َٔٮ٧٣ح دٌٞ ٚةت ٰٚ 

ٰٚ ٬ؾا اٹظذٛةل أ٧٬ٲح ا٣ض٭ٮد ا٧٣ض٧ٕٲح ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ٦كةٱؿة دُٮر 

ا٤ٕ٣ٮم ا٧٣ذكةرع، واٷوؿار ٤ٔٯ وًدٓ ا٧٣ىد٤ُعةت ا٣عؽازٲدح 

ا٣ذٰ دك٧ط ثذؽرٱف ا٤ٕ٣ٮم ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣ٲجٞدٯ ا٣ٕؿثدٰ ٦كذأ٩كدةً 

 ا٫٩.دُؽػ٢ أوٕت ا٤ٕ٣ٮم إ٣ٯ وصؽ ،ث٤٘ذ٫ اٵم

إن ٦ض٧ددٮع ا٣٪نددةَةت ا٤٣٘ٮٱددح وا٧٤ٕ٣ٲددح ٬ددٮ ٦كددة٧٬ح 

ة٣ددح ٚددٰ دٮًددٲط ا٣عٞددةاٜ ا٤٣٘ٮٱددح و٬ددٰ ٦ؿد١ددـ أقةقددٰ  ّٕ ٚ

٤٣ٌٞةء ٤ٔٯ ا٣ذ٘ؿٱت ا٣ُٮٰٔ ا٣ؾي أػدؾ ٱ٪ذندؿ ثدٲ٨ مدجةث٪ة 

 ثذأزٲؿ ا٣ٌٛةاٲةت وا٣ذٮاو٢ ا٧٣ضذ٧ٰٕ ا٣ضةرف.

وظٲ٨ دذٕدة٥ّ ا٣ٛدذ٨ وددؽور اٵظدؽاث دورا٩دةً ٦ُٕضدـاً 

٤ددحً وددٛةء ا١ٛ٣ددؿ، ٱ٪ُددٮي ٣ٸٚ٭ددةم، ودذ١ددةز ُّ ٙ ا٣٘ٲددٮم ٦ُٕ

اٷ٩كةن ٤ٔٯ ٩ٛك٫ ٦ُعذ٧ٲةً ثعٞةاٜ  ادد٫، ٚدٰ ػُدةٍب ثدةَ٪ٰ 

 ٧ٔٲٜ ٹ ظة٢٦ ٫٣ قٮى ٣٘ذ٫ اٵم.

9/5/2018 
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 التكرير الصيوي عً أعنال اجملنع
 م1027يف دورة عام 

ّه:ّأمنيّاملجمعأعدّ 
ّ ّّاسحنيادلكتورّمك 

ّ.بنمةّرحيمآبمناعدةّ
٤ٰ ٔؿض ٵ٥٬ ٦ة ٝةم ثد٫ ٦ض٤دف ا٧٣ض٧دٓ و١٦ذجد٫ ٚٲ٧ة ٱ

 ودوااؿه ٨٦ أ٧ٔةل. و٣ضة٫٩

 

 : أعنال جممض اجملنعأواًل
 

ؤندؿٱ٨  ةم قدذ  2017م ٔٞؽ ٦ض٤ف ا٧٣ض٧دٓ ٚدٰ ٔدة

ص٤كح، ثعر ٚٲ٭ة ممون ا٧٣ض٧ٓ، وأ٧ٔدةل ٣ضة٩د٫، وا٩ذ٭دٯ 

 ٭ة ٦ة ٱأدٰ:٨٦ اٵ٧ٔةل وا٣ٞؿارات ؛ أ٧٬ّ  إ٣ٯ ص٤٧حٍ 

ٮاٚٞددح ٤ٔددٯ ٦ٞذددؿح راددٲف ٣ض٪ددح ٝددؿإر ا٧٣ض٤ددف ا٧٣ :األول

دٓ  ا٣ٛٲـٱةء ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ١٦دٰ ا٣عكد٪ٰ ا٧٣ذ٤ّٕدٜ ثة٣ذٮق 

 ٰٚ ٦ٕض٥ ا٣ٛٲـٱةء ٣ٲن٢٧ ٦ضةٹد٭ة ا٧٣ذ٪ٮٔح.
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٣ٌٕدٮ ٝؿر ا٧٣ض٤ف ا٧٣ٮاٚٞح ٤ٔٯ إٝة٦ح ظٛد٢ ددأثٲ٨  الحاىي:

مدعةدة ا٣ؼدٮري ٚدٰ اٵقدجٮع  ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؿاظ٢ اٵقدذة 

٤دٯ ٤َدت ٩ض٤د٫؛ م ث٪ةءً 2017ٔاٵػٲؿ ٨٦ م٭ؿ أٱةر ٣ٕةم 

 ٤ٔٯ أن ٱ١ٮن  ٣ٟ ث٧٪ةقجح ٦ؿور ٩ىٙ ٔةم ٤ٔٯ رظٲ٫٤.

: ٝؿر ا٧٣ض٤ف دضؽٱؽ ا٩ذؼةب اٵقذة  ٦ؿوان ا٣جدٮاب الحالث

 ٣ٌٕٮٱح ١٦ذت ا٧٣ض٧ٓ.

ٝدؿإر ا٧٣ض٤دف دٔدٮة اٵٌٔدةء ا٣ٕدة٤٦ٲ٨ ا٧٣٪ذََؼجددٲ٨  الرابةع:

ا٣ددؽ٠ذٮر ٔجددؽ ا٣٪ةوددؿ ّٔكددةف، وا٣ددؽ٠ذٮر ٔجّددٮد  ا٣كددةدة:

ا٣ُٲّت دٲـٱ٪ٰ، وا٣ؽ٠ذٮر و٬ت رو٦ٲّدح،  ا٣ّكّؿاج، وا٣ؽ٠ذٮر

ح ٦دٓ ا٣دؽ٠ذٮر إ٣دٯ ص٤كدٍح ػةود وا٣ؽ٠ذٮر رٕٚخ ٬دـٱ٥،

 ، وأ٦ٲ٨ ا٧٣ض٧ٓ، ٣ِٲَُٕؿَض ٤ٔدٯ ٠د٢  راٲف ا٧٣ض٧ٓ و٩ةاج٫

٦٪٭٥ اق٥ ا٣ٌٕٮ ا٣ؿاظ٢ )قد٫َٛ٤( ا٣دؾي قدٲذعؽث ٔ٪د٫، 

واقدد٥ ز٦ٲ٤دد٫ ا٣ٌٕددٮ ا٧٣ٞذددَؿح ٣ذٞؽٱ٧دد٫ ٚددٰ ا٣ع٤ٛددح، 

عٌددٲؿ ٧٤٠ددةد٭٥ ٚددٰ و٩ىددٙ ا٣ندد٭ؿ ٣ذ اوإ٦٭ددة٣٭٥ مدد٭ؿً 

ظٛٺت اقدذٞجة٣٭٥، ٤ٔدٯ أن ٱجدؽأ ا٧٣ض٧دٓ اقدذٞجةل أول 

ٌٔٮ ٦ُ٪ذَؼت ٰٚ ٱدٮم اٵرثٕدةء ٦د٨ اٵقدجٮع ا٣سدة٩ٰ ٦د٨ 

 .م2017 م٭ؿ آ ار

ٝددؿإر ا٧٣ض٤ددف ا٧٣ٮاٚٞددح ٤ٔددٯ ٦ٞذؿظددةت ٣ض٪ددح  الخةةانس:

ا٣٪نددةط ا٣سٞددةٰٚ ا٧٣ذ٤ٕٞددح ثددة٣ؼُٮط ا٣ؿاٲكددٲح ٧٤١٣ذَددٰ 
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٣ضدةاـة ٚدٰ ظٛدٺت ا٣ؽ٠ذٮر رادٲف ا٧٣ض٧دٓ، وا٣ٛدةاـ ثة

 ا٧٣ض٧ٓ؛ ٣ذ١ٮن ٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٣ذة٣ٰ:دٞؽٱ٥ صةاـة 

  ٧٤٠ح راٲف ا٧٣ض٧ٓ أو ٨َ٦ ٱ٪دٮب ٔ٪د٫: ٱذعدّؽث ٚٲ٭دة

ط ثة٣ضدةاـة،  َٔخ إ٣ٯ َٚٮز ا٧٣ؿمإ ٨ٔ ا٧٣كٮ ٗةت ا٣ذٰ د

ًٌ وٱ ا٣كدجت وٱُجدٲ ٨ ٣ٯ أ٧ٔة٣د٫ ا٣ٛدةاـة، ٧٣عح إ ةؾ٠ؿ أٱ

ؾي دٔة ا٧٣ض٧ٓ إ٣ٯ دك٧ٲح ا٣ضدةاـة ثةقد٥ ودةظج٭ة ا٣

 ٨٦ رؤقةء ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؿاظ٤ٲ٨.

  ٧٤٠ح ا٣ٛةاـ ثة٣ضةاـة: ٱذعّؽث ٚٲ٭ة ٨ٔ وةظت ا٣ضةاـة

 وأ٧ٔة٫٣، وإق٭ة٫٦ ٰٚ ا٣٪٭ٌح ا٣سٞةٚٲح واٵدثٲح.

ٝؿإر ا٧٣ض٤ف ا٧٣ٮاٚٞح ٤ٔٯ إٔةدة َجةٔح ٠ذةب  الصادس:

ٌٚةا٢ ا٣نةم ود٦نٜ ٤٣ؿثٰٕ، ود٤١ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ثؽٱٓ 

ذَٲ٨.ا٣كٲؽ ا٤٣عةم ٦ؿاصٕح َجٕذَٰ ا١٣ذةب ا٣ك َٞ  ةث

: ثٕؽ دراقح أظٮال أٌٔةء ا٧٣ض٧ٓ ا٣ٕة٤٦ٲ٨ ا٣ؾٱ٨ الصابع

دضةوزت ٦ؽة ٗٲةث٭٥ ٨ٔ ا٣ُٞؿ زٺث ق٪ٮات، ود٪ه  

ِْٞؽ٥٬ ا٣ٌٕٮٱح؛ و٥٬:  ا٣ٺاعح ا٣ؽاػ٤ٲح ٧٤٣ض٧ٓ ٤ٔٯ َٚ

٬ٲس٥ ا٣ؼٲةط، و٧ٔؿ مةثكٲٖ، و٦ع٧ؽ  ةدة اٵٌٔةء:ا٣كإ 

 قرَّر الهجلس نا يأتي: قٕٲؽ ا٣ىٛؽي،

 ٧٣ض٧ٓ ٦ة قجٜ ٫٣ أن ٝؿإره ٰٚ ص٤كذ٫ ٦ض٤ف ا ٱٞذؿح

م ثإظة٣ح ا٣ؽ٠ذٮر ٬ٲس٥ 22/2/2017ا٣ؼة٦كح ثذةرٱغ 
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عٰ ٹ  ٫ ا٣ى  َٕ ًْ ٌٍُٔٮ ٚؼؿي؛ ٵن و ا٣ؼٲةط إ٣ٯ 

ٱك٧ط ٫٣ ثة٣ٕٮدة إ٣ٯ ا٣ٮ٨َ و٦ذةثٕح ٧٦ةرقح ٩نةَةد٫، 

و٤٣ؼؽ٦ةت ا٣ض٤ٲ٤ح ا٣ذٰ ٝؽإ٦٭ة ٰٚ دأدٱح رقة٣ح 

ٰٚ ٩نةَةت ا٧٣ض٧ٓ، وٵ٫٩ ٥٣ ٱ٪ُٞٓ ٨ٔ ا٧٣نةر٠ح 

ُ ٕح ػٺل ا٣ك٪ٮات ا٣ٛةاذح.  ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ ٚذؿات ٦ُذٞ

  ثٕؽ أن دؿٱإر ٦ض٤ف ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ مأن ا٣ٌٕٮٱ٨: ٧ٔؿ

 م؛2017 ار//آ25مةثكٲٖ و٦ع٧ؽ قٕٲؽ ا٣ىٛؽي، إ٣ٯ 

ا٩ٌٞةء ا٣كد٪ٮات ا٣دسٺث ا٧٣كد٧ٮح ٣٭٧دة و٬ٮ دةرٱغ 

ٚٲ٭ة ثة٣٘ٲةب ٨ٔ ا٧٣ض٧ٓ ػةرج ا٣ُٞؿ، وثٕؽ دج٤ٲ٘٭٧دة 

ْٞدؽِ ٚدٰ ا٣ٺاعدح ا٣ؽاػ٤ٲدح ثِ  ؾ٠ٮرةا٧٣ا٧٣ةدة  ٩هإ  ٧٬ة َٛ

ٌٔٮٱح ا٧٣ض٧ٓ إن ٥٣ ٱٕٮدا إ٣ٯ ا٣دٮ٨َ وٱُندةر٠ة ٚدٰ 

 ٤َدتثٕؽ ا٣٪ْؿ ٰٚ أ٧ٔةل ا٧٣ض٧ٓ ٝج٢ ٬ؾا ا٣ذةرٱغ؛ و

 ة٘ٲةب ق٪ح إًةٚٲح؛ أذؾر ا٧٣ض٧دٓ ٣٭٧دثا٣ك٧ةح ٣٭٧ة 

ٝدؿإر  ن  ٣ٟ ٧٣ؼة٣ٛذد٫ ا٣ٺاعحا٣ؽاػ٤ٲدح،٨ٔ ٔؽم إ١٦ة

مةثكددٲٖ و٦ع٧ددؽ قددٕٲؽ  ا٧٣ض٤ددف أن ا٣ددـ٦ٲ٤َٲ٨ ٧ٔددؿ

ٝؽ أوجعة ٚةٝؽٱ٨ ٣ِِىٛح ا٣ٌٕٮٱح ث٪ةءً ٤ٔٯ ٦ة ا٣ىٛؽي 

 .ورد ٰٚ ا٣ٺاعح ا٣ؽاػ٤ٲح

دؿ ٚدٰ ٠ذدةب ٦ٕ٭دؽ  ٝدؿإر ٦ض٤دف ا٧٣ض٧دٓالحانو:  َْ ثٕدؽ ا٣٪

 ،ا٧٣ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲدح ا٣دؾي ٱؼدّه ثة٣دؾ ٠ؿ ٦د٨ ا٣ذدؿاث
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و٦ة دذّٕؿض ٫٣ ٦د٨ اٷ٧٬دةل وقدٮء  ا٣ٕؿثٲحَ  ا٧٣ؼُٮَةِت 

ٚددٰ ز٦دد٨ ا٣عددؿوب. وًددؿورة ثددؾل  ا٣عٛددِ، وا٣ؼُددؿ

ا٣ض٭ٮد ٷ٩ٞة ٬ة وا٧٣عةْٚح ٤ٔٲ٭ة، و٦ة ٱ٨١٧ أن ٱٞٮم ثد٫ 

ٝدؿإر ا٧٣ٮاٚٞدح ٤ٔدٯ ٦ٞذؿظدةت  ؛ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةل ا٧٣ض٧ٓ

ح ثةٹظذٛةل ثٲدٮم ا٧٣ؼُدٮط  ٣ض٪ح ا٣٪نةط ا٣سٞةٰٚ ا٧٣ذ٤ٕٞ 

ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ا٣كةٔح ا٣سة٩ٲح ٔنؿة وا٣٪ىٙ ٨٦ ٱٮم اٵرثٕدةء 

مددٕةر )ا٣ذددؿاث ٚددٰ ز٦دد٨ م دعددخ  ٩/2017ٲكددةن/19

 ا٧٣ؼةَؿ( ٤ٔٯ أن ٱُعةًؿ ٚٲ٭ة:

ا٣ؽ٠ذٮر ٦ىُٛٯ ا٧٣ٮا٣ؽي ٦ؽٱؿ ٦ٕ٭ؽ ا٣ذدؿاث ا٧٤ٕ٣دٰ  -

 ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ظ٤ت.

ا٣ددؽ٠ذٮر ٔجددؽ ا٧٣ضٲددؽ ٦٭٪ددة ٦دد٨ ٤٠ٲددح اٳداب ٝكدد٥  -

 ثضة٦ٕح د٦نٜ. ا١٧٣ذجةت

 اٵقذة ة أ٦ٲ٪ح ا٣عك٨ ٨٦ ١٦ذجح اٵقؽ ا٣ٮَ٪ٲح ثؽ٦نٜ. -

 ٰ ٨٦ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.اٵقذة  ٦أ٦ٮن ا٣ىةٗؿص -

٦ض٤ف ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ٮٜٚ دٔجٮل ٣ٮٹٱح : ا٩ذؼت التاشع

 صؽٱؽة ٰٚ ١٦ذت ا٧٣ض٧ٓ .

ٝددؿر أٌٔددةء ا٧٣ض٤ددف َظْىددَؿ ٣ددٮن ٗددٺف ٦ض٤ددح  :العاشةةر

١ؿي ا٣ٛةدط.  ا٧٣ض٧ٓ ثض٧ٲٓ أٔؽاد٬ة ثة٤٣إٮن ا٣ك 

َر ا٧٣ض٤دف  الحادي عشةر: دعؽٱدؽ قدٞٙ ٧٤٣ج٤دٖ ا٣دؾي ٝدؿإ
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٫ أظؽ أٌٔةء  قٲنذؿي ث٫  ٛ ا٧٣ض٧ٓ ٩َُكغ ا١٣ذةب ا٣ؾي ٱُم٣

ا٧٣ض٧ددٓ وٱُجٕدد٫ ػددةرج ا٧٣ض٧ددٓ ثؼ٧كددٲ٨ أ٣ددٙ ٣ٲددؿة 

قٮرٱح ٵن ا٧٣ٲـا٩ٲدح ٹ دكد٧ط ثدأ٠سؿ ٦د٨  ٣دٟ، وٱ١٧د٨ 

١٧٤٣ذت أن ٱَؽرس ا٣عدةٹت ا٣ؼةودح ٚدٰ وٝذ٭دة وٱُٞدؿر 

 ٔؽد ا٣٪ َكغ ا٣ذٰ ٱ٨١٧ مؿاؤ٬ة.

ح ا٣٪٭ةاٲدح ا٣ذدٰ ٝؿإر ا٧٣ض٤ف ا٧٣ٮاٚٞح ٤ٔدٯ ا٣٪كدؼ الحاىي عشر:

دد٢ إ٣ٲ٭ددة ١٦ذددت ا٧٣ض٧ددٓ ٚددٰ ص٤كددذ٫ ا٣سة٦٪ددح ثذددةرٱغ  دٮوإ

٤ضدةن ز٥ ٩ةٝن٭ة ا٧٣ض٤ف ثنأن د١دٮٱ٨ ا٣ ،م18/7/2017

 ا٣سٺث ا٣كةثٞح. ٫ةدكَ ٤َ صَ ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ثٕؽ دٕؽٱ٤٭ة ٰٚ 

ثٕدؽ اٹَدٺع ٤ٔدٯ ٠ذدةب ٦دؽٱؿ ٝؿإر ا٧٣ض٤ف  :رالحالث عش

ٜ ٦ض٧ددٓ د٦ندد ذددت د٪كددٲٜ ا٣ذٕؿٱددت ا٧٣ذ٤ٕددٜ ثذـوٱددؽ١٦

ًٞد ثُ٘ٲدحَ دراقدذ٭ة؛ ٝدؿر ا٤ُ٣دت  ةثسٺزح ٦نةرٱٓ ٦ٕةص٥ ٹظ

إ٣ددٯ ١٦ذددت د٪كددٲٜ ا٣ذٕؿٱددت إرقددةل ٦نددةرٱٓ ا٧٣ٕددةص٥ 

 ا٧٣ؾ٠ٮرة ٣ؽراقذ٭ة وا٣٪ْؿ ٚٲ٭ة.

إصدؿاء ٦ُؽارقدح ٦عىدٮرة ثأٌٔدةء ٝؿإر ا٧٣ض٤دف  عشر: الرابع

٨ٔ ٠ذةب )ا٣ضؽٱؽ(، وٱُؽٔٯ إ٣ٲ٭ة ٦م٣ دٙ ا١٣ذدةب  ا٧٣ض٤ف

 وٱُ٪ةٝن٫ أٌٔةء ا٧٣ض٧ٓ ث٧ٌ٧ٮ٫٩. ا٣ؽ٠ذٮر رًٮان ا٣ؽاٱح،

ىدٰ  :الخانس عشر ٝؿر ا٧٣ض٤ف ٔدؽم دع١دٲ٥ ا٣جعدر ا٣ذؼى 

 ا٣ؾي ٱذٞؽإم ث٫ ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ ا٣ٕة٢٦ ٤٣٪نؿ ٰٚ ا٧٣ض٤ح.
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ثٕؽ ٦٪ةٝنح ٠ذةب ا٣دؽ٠ذٮر ٦دةزن  -ٝؿر ا٧٣ض٤ف  الصادس عشر:

ا٧٣جةرك ا٧٣ذ٤ٕٜ ث٧كةر ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ٦نؿوع ا٧٣ٕضد٥ ا٣ذدةرٱؼٰ 

اٵول ٧٤٣ض٤ددف ا٧٤ٕ٣ددٰ ٧٣مقكددح  وٕٚة٣ٲددةت اٹصذ٧ددةع

اٷودؿار ٤ٔدٯ  - ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲدح ٚدٰ ا٣ٞدة٬ؿة

٦سددةثؿة ٦ض٧ٕ٪ددة ٤ٔددٯ ا٧ٕ٣دد٢ ٚددٰ ٬ددؾا ا٧٣نددؿوع، وا٩ذْددةر 

 ا٣ٞؿارات ا٣ذٰ قٲُكٛؿ ٔ٪٭ة اصذ٧ةع ٣ض٪ح ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ.

ٝدؿر ا٧٣ض٤دف إٝة٦دح ٩دؽوة ٚدٰ أواػدؿ مد٭ؿ  الصةابع عشةر:

رقةل ا٣ٞؿارات ا٣ذٰ أ٩ضـد٭ة ٣ض٪ح وإ دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ ا٣ٞةدم،

َٔٮن  دٲ٨ ا٣دؾٱ٨ قدٲُؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲدح إ٣دٯ اٵقدةدؾة ا٧٣ؼذى 

ْٞدؽ  ٧٤٣نةر٠ح ٰٚ ا٣٪ؽوة ٤٣٪ْؿ ٚٲ٭ة، وإظة٣ح أ٦ؿ اٷٔؽاد ٣ِٕ

٤ٔددٯ ٣ض٪ددح ا٣٪نددةط  م2018 ا٧٣ددمد٧ؿ ٚددٰ ا٣ٕددةم ا٣ٞددةدم

 ا٣سٞةٰٚ؛ ٵ٩٪ة ٩عذةج إ٣ٯ ا٧٣ـٱؽ ٨٦ ا٣ٮٝخ ٣ٸٔؽاد ٫٣.

ا٧٣ض٤ف ثٕؽ ٦٪ةٝنح دعؽٱدؽ دور ا٧٣ض٧دٓ  ٝؿر الحانو عشر:

ٰٚ ا٧٣٪ة٬ش ا٧٣ؽرقٲح إرقدةل ٠ذدةب إ٣دٯ رادٲف ٦ض٤دف 

جْدٓ أّي  ََ ا٣ٮزراء ٱ٤ُت ٚٲ٫ دٮصٲ٫ وزارة ا٣ذؿثٲح إ٣دٯ ٔدؽم 

٤دٓ ٤ٔٲد٫ أٌٔدةء ا٧٣ض٧دٓ ٠د٢   ُّ ّٰ ٝجد٢ أن ٱ ٠ذةب ٦َؽرق

 اٵ٤ٔدٯ ود٫؛ ٵن ا٧٣ض٧دٓ ٱ٧ُس د٢ ا٧٣ؿصدَٓظْكت اػذىة

 ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ُٞؿ.

 واٜٚ ٦ض٤ف ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ إٝة٦ح ٩ؽوة ٱٮم اٵرثٕدةء التاشع عشر:
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م ثٕ٪دددٮان: )دور ا٧٣مقكدددةت ٠/2017دددة٩ٮن اٵول/20

ا٣ٮَ٪ٲح ا٣ٕة٤٦ح ٰٚ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح( ث٧٪ةقجح ا٣ٲٮم ا٣ٕدة٧٣ٰ 

 ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٝةٔح ا٧٣عةًؿات ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ.

واٚددٜ ٦ض٤ددف ا٧٣ض٧ددٓ ٤ٔددٯ ا٣ذٕددؽٱٺت ا٣ذددٰ العشةةرون: 

ا٣كٲؽ راٲف ا٧٣ض٧دٓ ٤ٔدٯ ا٣د٪ه  ا٧٣ٞذدَؿح ٦د٨  اٝذؿظ٭ة

٣ض٪ح دٕدؽٱ٢ ا٣ٺاعدح ا٣ؽاػ٤ٲدح ا٣ضؽٱدؽة ٧٤٣ض٧دٓ؛ ٧٠دة 

واٜٚ ٤ٔٯ ٦ْٕد٥ ا٣ذٕدؽٱٺت ا٣ذدٰ اٝذؿظ٭دة ا٣كدٲؽ ٩ةادت 

 ا٣ؿاٲف ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲؽ.

: ٝؿإر ا٧٣ض٤ف أن دُ٪دةٝل ا٤٣ض٪دح ا٣سٞةٚٲدح الحادي والعشرون

َْٔؿًد٫ِ ٤ٔدٯ ا٧٣ض٤دف إٹ إن  ا٣٪نةط ا٣ؾي دٞٮم ثد٫ دون 

ح ٦ة ٱٞذٌٰ  ٣ٟ.  ٠ةن ز٧إ

ٝدؿر ا٧٣ض٤دف ا٧٣ٮاٚٞدح ٤ٔدٯ إٝة٦دح دْدة٬ؿة : الحاىي والعشرون

زٞةٚٲح ق٪ٮٱ ة ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ث٧٪ةقجح  ٠ؿى دأقٲك٫ ٣ٲدٮم واظدؽ 

 ٍٚٞ ٱضؿي ٚٲ٫ ا٣عؽٱر ٨ٔ ثٕي ا٣نؼىٲةت ا٧٣مز ؿة .

ٝددّؿر ا٧٣ض٤ددف ا٧٣ٮاٚٞددح ا٧٣جؽاٲددح ٤ٔددٯ : الحالةةث والعشةةرون

 - رظ٧د٫ اه -ا٣ؽ٠ذٮر وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٧٣٪ضدؽ  أوٹد٤َت 

٫ُ وا٣ددؽ٥٬ ٔدد٨ وا٣ددؽه  َٕ دد ًَ ا٣كدد٧ةح ٣٭دد٥ ثُجةٔددح ٠ذددةٍب و

دؿص٧ددح ا٣ّٕٺ٦ددح مددٲغ »ا٣نددٲغ ٔجددؽ اه ا٧٣٪ضددؽ ثٕ٪ددٮان: 

وأن ٱٌدٕٮا ٤ٔدٯ  «ا٣ّٞؿاء ثة٣نةم ا٣ندٲغ ٔجدؽ اه ا٧٣٪ضدؽ
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؛ وأ٫٩ )٨٦ ٦ُجٮٔةت ٦ض٧ٓ مٕةر ا٧٣ض٧ٓٗٺف ا١٣ذةب 

ظة٣دح ا١٣ذدةب ٤ٔدٯ ٣ض٪دح ا٧٣ُجٮٔدةت وإ، ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲدح(

م دٞؿٱؿ٬ة ٔ٪٫ ٧٤٣ض٤ف.  ٣ذُٞؽ 

ّٝؿر ا٧٣ض٤ف ا٧٣ٮاٚٞح ٤ٔٯ إودؽار ٠ذدةب : الرابع والعشرون

ّٰ ا٣ؿاظدد٢ ا٣ددؽ٠ذٮر ٦ؿمددؽ ػددةَؿ.  ٔدد٨ قددٲؿة ا٧٣ض٧ٕدد

 ود٤١ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٬ٲس٥ ا٣ؼٲةط ا١٣ذةثح ٔ٪٫.

ّٝؿر ا٧٣ض٤ف ا٧٣ٮاٚٞح ٤ٔٯ إودؽار ٠ذدةب : الخانس والعشرون

ّٰ ا٣ؿاظدد٢ ا٣ددؽ٠ذٮر ٦٪ٲددؿ ا٣ٕضٺ٩ددٰ ٔدد٨ ؛ قددٲؿة ا٧٣ض٧ٕدد

 ود٤١ٲٙ أظؽ اٵٌٔةء ا٣ٕة٤٦ٲ٨ ا٣ٞٲةم ث٭ؾه ا٧ُ٣٭٧ح.

ٝدؿر ا٧٣ض٤دف ا٧٣ٮاٚٞدح ٤ٔدٯ إرقدةل : الصادس والعشةرون

٦ٺظْةت ٦ع١إ٥ ٠ذةب )٦عةًؿات وثعٮث ٰٚ دعٞٲدٜ 

ا٣٪ىٮص و٦٪ة٬ض٫( ٤٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧دؽ رًدٮان ا٣ؽاٱدح إ٣دٯ 

ح ث٧ة ٱٞذؿظ٫ ٨٦ دٕؽٱ٢ ٤ٔدٯ ا٧٣م٣ٙ  ٹقذؽرا٠٭ة ٦نٛٮٔ

ٔ٪ددٮان ا١٣ذددةب؛ زدد٥ ٱُٕددةد إ٣ددٯ ا٧٣ض٤ددف ثٕددؽ د٪ٛٲددؾ٬ة 

 ٧٤٣ٮاٚٞح ٤ٔٯ ا٣٪نؿ.

إ١٦دةن أن ر ا٧٣ض٤دف ا٧٣ٮاٚٞدح ٤ٔدٯ ٝدؿإ : الصابع والعشرون

ً  ٱ٤ُ ؼه ٌٔٮ د٫  ةا٧٣ض٧ٓ ٠ذةث ٛإ قد٪ح أو قد٪ذٲ٨ ٚدٰ  ٝجد٢أ٣

 ٦عةًؿة ٱ٤ُٞٲ٭ة ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ.
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 نعثاىًيا: أعنال مهتب اجمل

 
إظددؽى ٔنددؿة  2017ٔٞددؽ ١٦ذددت ا٧٣ض٧ددٓ ٚددٰ ٔددةم 

 ص٤كح، أ٩ضـ ٚٲ٭ة ٦ة ٱأدٰ:

  ا٣٪ْؿ ٰٚ ٝؿار ٣ض٪ح ا٧٣ض٤ح ا٧٣ذ٤ٕٜ ث٧ة ٱ٭ؽى إ٣ٯ ٦د٨ ٱُ٪ندؿ

٫٣ ثعر أو ٦ٞةل ٰٚ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧دٓ، وا٧٣عدؽإد وٚدٜ ا٣ٞدؿار 

، ث٪كؼح واظؽة ٨٦ ا٧٣ض٤ح ا٣ذٰ ٩نؿ ٚٲ٭دة ا٣جعدر أو ا٧٣ٞدةل

٤٣جعر أو ا٧٣ٞدةل، ودٕدؽٱ٢ ؤنؿ ٩كغ ٨٦ ا٣ٛى٤ح ا٣عةوٱح 

ا٣ٞؿار ٣ٲىجط ا٣ٕؽد زٺث ٩كغ ٦د٨ ا٧٣ض٤دح ا٣ذدٰ ٩ُندؿ ٚٲ٭دة 

أو ا٧٣ٞةل ثؽًٹ ٨٦ ٩كؼح واظدؽة، ؤندؿ ٩كدغ ٦د٨ ا٣جعر 

 ا٣ٛى٤ح ا٣عةوٱح ٤٣جعر أو ا٧٣ٞةل.

  ٞح ٰ وزارة اٵوٝةف ا٧٣ٮٚا ٤ٔٯ اقذ٭ؽاء إدارة ا٣ذٮصٲ٫ واٷرمةدٚ 

د٨ دٲ٨ ٩كدؼح ٦د٨ ٠د٢ ٠ذدةبٔ  ا٧٣ض٧ٕٲدٲ٨  ٦بدح وػ٧ًكدة وأرٕث

 ا٣ٞؽا٦ٯ وػ٧ًكة ؤنؿٱ٨ ٩كؼح ٨٦ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ.

 :د١ٮٱ٨ ٣ض٪ح ٧٣ذةثٕح دؿ٦ٲ٥ ثٲخ ا٣ٞٮد٤ٰ ٨٦ ا٣كٲؽات وا٣كةدة 

 راٲًكة )راٲف ا٣ؽااؿة ا٣ٛ٪ٲح( ا٧٣٭٪ؽس ٦ةزن ا٣٘ؿاوي -

 ًٌٔٮا )٦عةقجح اٷدارة( صٮ٣ٲٲخ ا٣ك٤ُٰ -

 ًٌٔٮا )راٲكح ا٣نمون ا٣ٞة٩ٮ٩ٲح( ٧٣ٲف ا٣ُجةع -
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 ًٌٔٮا )راٲكح ٣ض٪ح ا٣نؿاء( ػنةن ثنؿى -

 ًٌٔٮا )٦كةٔؽ ٦٭٪ؽس ٰٚ ا٣ؽااؿة ا٣ٛ٪ٲح( رؤوف ٱٮقٙ -

  ٓا٧٣ٮاٚٞح ٤ٔٯ إثؿام ٔٞدؽ ٦دٓ مدؿ٠ح )ٚدٮاٹ( ٣ذىد٧ٲ٥ ا٧٣ٮاٝد

( ل.س ز٧ة٧٩بح أ٣ٙ ٣ٲؿة قٮرٱح، 800 000اٷ١٣ذؿو٩ٲح ثٞٲ٧ح )

 و ٣ٟ ٹقذ٧١ةل دى٧ٲ٥ ٦ٮٝٓ ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ ا٣نةث١ح.

  ٙان ا٣جددٮاب إٔددةدة دىدد٪ٲٙ ٚ٭ددةرس اٵقددذة  ٦ددؿود٤١ٲدد

ٔجددؽ ا٣ٞددةدر ٤٣نددٲغ  «مددؿح ٦ٞىددٮرة اثدد٨ درٱددؽ» ٠ذددةب:

 ا٧٣جةرك ٣ذ٤ُعٜ ثة١٣ذةب ا٧٣ُجٮع.

  ا٧٣ٮاٚٞددح ٤ٔددٯ ٤َددت دار قددٕؽ ا٣ددؽٱ٨ ٤٣ُجةٔددح وا٣٪نددؿ

وا٣ذٮزٱٓ ثؽ٦نٜ َجةٔح ٠ذةب )مدؿح ا٧٣ٞىدٮرة ا٣ؽرٱؽٱدح( 

ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣جدةرك، دعٞٲدٜ ا٣دؽ٠ذٮر إثدؿا٬ٲ٥ ٧٣م٫ٛ٣ ا٣نٲغ 

ٔجؽ اه؛ ا٣دؾي دٕدٮد ١٤٦ٲذد٫ ٧٤٣ض٧دٓ، ٤ٔدٯ أن ٱُد٪هإ ٚدٰ 

وؽر ا١٣ذةب ا٧٣ُجٮع ٤ٔٯ اظذٛةظ ا٧٣ض٧ٓ ثعٞٮق ا٣ُجدٓ، 

 ( ٦بذة ٩كؼح ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ؾ٠ٮر.200وٱُ٭ؽى إ٣ٲ٫ )

  ٰإٝؿار ٦ٕة٤٦ح ا٣ىٛعح اٵػٲؿة ٨٦ ا٧٣ٞة٣دح ا٣ذدٰ د٪ندؿ ٚد

٦ٕة٤٦ددح ا٣ىددٛعح ا١٣ة٤٦ددح ٦دد٨ ظٲددر  ٦ض٤ددح ا٧٣ض٧ددٓ

٩خ ٩ىٙ وٛعح ٧ٚة ٚٮق، أ٦دة إ ا ٠ة٩دخ ا٣ذٕٮٱي إ ا ٠ة

وٱ٪ُجٜ  ٣ٟ  أ٢ٝ ٨٦ ٩ىٙ وٛعح ٚٺ دكذعٜ ا٣ذٕٮٱي،

 ٞٮٱ٥ ا٧٣ٞةٹت.٤ٔٯ وٛعةت د
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 ثالًجا: أعنال جلاٌ اجملنع
 
 جلية المغة العربية وعمومَا -1

 ا٣ددؽ٠ذٮر ٦ددةزن ا٧٣جددةرك دٌدد٥ ٬ددؾه ا٤٣ض٪ددح ا٣كددةدة:

٫ ٩ج٭دةن ػكةرة وا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اٷ٣ حوا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽو ،)راٲًكة(

وا٣ددؽ٠ذٮر و٬ددت رو٦ٲددح وا٣ددؽ٠ذٮر  أظ٧ددؽ ٝددؽور وا٣ددؽ٠ذٮر

 .رٕٚخ ٬ـٱ٥ وا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ٔكةف

زٺزًدة  2017ٔٞؽت ٣ض٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح و٤ٔٮ٦٭ة ٰٚ ٔةم 

 ص٤كح، أ٩ضـت ٚٲ٭ة ٦ة ٱأدٰ: ؤنؿٱ٨

  ٰٚ أرثٓ ٔنؿة دراقح ٧٣ض٧ٮٔح ٨٦ اٵ٣ٛةظ واٵقة٣ٲت ا٣٪ْؿ

ػكةرة وا٣دؽ٠ذٮر ٔجدؽ  ح٧٦ؽو ا٣نةإح أٔؽ٬ة ٢٠ ٨٦ ا٣ؽ٠ذٮر

 .وادؼة  ا٣ٞؿارات ا٧٣٪ةقجح ثنأ٩٭ة ٤ٕ٦إ٤حً  ا٣٪ةوؿ ٔكةف،

  دراقح ٦ٺظْةت ا٣جةظسٲ٨ ا٧٣نةر٠ٲ٨ ٚدٰ ٩دؽوة ٝدؿارات

، 2016-2015ٔددة٦ٰ  ا٤٣ض٪ددح ٚددٰ اٵ٣ٛددةظ واٵقددة٣ٲت

 .وا٣ذٮوٲح ثذ٪ٛٲؾهواٵػؾ ث٧ة ادٜٛ ٤ٔٲ٫ 

 ٩ذؼدةب ا٩ذؼةب ا٣ؽ٠ذٮر ٦دةزن ا٧٣جدةرك راٲًكدة ٤٣ض٪دح، وا

 ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽوح ػكةرة ٦ٞؿًرا ٣٭ة.
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  وا٣ذٮودٲح ثُجةٔذ٭دة 2017إٝؿار ػُح ٢٧ٔ ا٤٣ض٪ح ٣ٕةم ،

 ا٧٣ض٧ٓ. ا٣كٲؽ ٩ةات راٲف ٤ٔٯوإظة٣ذ٭ة 

  ا٣ضؽٱددؽ ٦ٕضدد٥ أقدد٤ٮثٰ ظٌددةري»ا٣٪ْددؿ ٚددٰ ٠ذددةب» 

٤٣ؽ٠ذٮر رًٮان ا٣ؽاٱح، ورٚدٓ ٠ذدةب ٱذٌد٨٧ ٦ٺظْدةت 

 .ا٤٣ض٪ح ٤ٔٲ٫ إ٣ٯ ا٣كٲؽ راٲف ا٧٣ض٧ٓ

 ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ٔكدةف ثةٹمدذؿاك ٦دٓ ر ا٣ؽ٠ذٮر ٦٪ةٝنح ثع

ا٣ددؽ٠ذٮر ٧٦ددؽوح ػكددةرة ظددٮل صددّؿ اٹقدد٥ ا٧٣٪ٞددٮص، 

 :وادؼة  ا٣ٞؿار ا٣ذة٣ٰ ثنأ٫٩

صٮاز صّؿ اٹق٥ ا٧٣٪ٞٮص ا٧٧٣٪ٮع ٨٦ ا٣ىدؿف ثٛذعدح  -

ّة٬ؿة ٤ٔٯ ا٣ٲةء، و٦ٕة٤٦ذ٫ِ ٦ٕة٤٦حَ اٹقد٥ ا٧٧٣٪دٮع ٦د٨ 

َٰ »ا٣ىؿف، ٚٲٞةل:  ةء صد»٧٠ة ٱٞدةل:  «صؽٱؽة صةء ث٧ٕة٩

 وا٣ذٮوٲح ثؿ٫ٕٚ إ٣ٯ ٦ض٤ف ا٧٣ض٧ٓ. «صؽٱؽة ث٧جةدئَ 

  إ٣دٯاٷصةثح ٨ٔ ثٕي اٹقذٛكةرات ا٤٣٘ٮٱح و٩عٮ٬ة ا٣دٮاردة 

 .ا٤٣ض٪ح ٨٦ ثٕي ا٧٣مقكةت ا٣ع١ٮ٦ٲح وا٣ؼةوح واٵٚؿاد

  ٱ٥ٌ ٦ض٧ٮٔح ٨٦ أػُةء مةإحإٔؽاد صؽول. 

  ٦ؿاصٕددح ٦ض٧ٮٔددح ٦دد٨ ٝددؿارات ا٤٣ض٪ددح ٚددٰ اٵ٣ٛددةظ

، وإصددؿاء ثٕددي 2017-2016واٵقددة٣ٲت ثددٲ٨ ٔددة٦ٰ 

ا٣ذٕددؽٱٺت ٤ٔٲ٭ددة، وا٣ذٮوددٲح ثذ٪ٛٲددؾ٬ة وإظة٣ذ٭ددة ٤ٔددٯ 

 .٦ض٤ف ا٧٣ض٧ٓ ٷٝؿار٬ة
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  وا٣ذٮودٲح ثُجةٔذ٭دة 2018إٝؿار ػُح ٢٧ٔ ا٤٣ض٪ح ٣ٕةم ،

 .ا٣كٲؽ ٩ةات راٲف ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯوإظة٣ذ٭ة 

 :جلية املعجنات-2

( راٲًكددة)ا٣ددؽ٠ذٮر ٦ددةزن ا٧٣جددةرك  دٌدد٥ ٬ددؾه ا٤٣ض٪ددح

، وا٣ددؽ٠ذٮر ٧٦ددؽوح ػكددةرة، عةقدد٪ٰوا٣ددؽ٠ذٮر ٦ددؿوان ا٧٣

 .وا٣ؽ٠ذٮرة ٣جة٩ح ٦نٮحواٵقذة  ٦ؿوان ا٣جٮاب، 

ٔٞددؽت ٣ض٪دددح ا٧٣ٕددةص٥ ٚددٰ ٬ددؾه ا٣ددؽورة ا٧٣ض٧ٕٲددح 

 ( ص٤كدحً، صؿى ٚٲ٭ة ٦ة ٱ٤ٰ:٦130بحً وزٺزٲ٨ ) 2017

دةثٕخ ا٤٣ض٪ح ا٧ٕ٣د٢ ٚدٰ إٔدؽاد )٦ٕضد٥ ٦ٕدة٩ٰ أث٪ٲدح  :أوًل 

 ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح( ٚٞة٦خ ث٧ة ٱ٤ٰ:

 ٥ ا٧٣ٕض٥ ٦د٨ )٦ٕضد٥ ٦ٕدة٩ٰ اٵث٪ٲدح ٚدٰ ا٤٣٘دح د٘ٲٲؿ اق

 ا٣ٕؿثٲح( إ٣ٯ )٦ٕض٥ دٹٹت اٵث٪ٲح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح(.

  ٙإٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ٦٪٭ش ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ا٧٣ٕض٥، و ٣ٟ ٣ذؼٛٲد

 ظض٥ ا٧٣ٕض٥. 

  )ُٕد٢ ُٚ ،٢َٕ ُٚ ،٢ِٕ اقذٕؿاض ٦ٕة٩ٰ أث٪ٲح اٵق٧ةء ا٣سٺزٲح )ِٚ

ا٤٣ض٪دح،  ا٣ذٰ أٔؽ٬ة ٢٠ ٨٦ اٵقذة  ٦ؿوان ا٣جدٮاب ٌٔدٮ

وا٣جددةظسٲ٨ )أ٩ددٮر دروٱددل، وثكدد٧ح رظددٲ٥(، ودراقددح 

ا٧٣ٺظْةت واٹقذؽرا٠ةت، واقذؽرا٠ةت ا٣ض٧دٮع ا٣ذدٰ 

 ٤ٔٯ ٬ؾه اٵث٪ٲح. أٔؽ٬ة اٵقذة  ٦ؿوان ا٣جٮاب
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  ،مؿٔخ ا٤٣ض٪ح ٰٚ دراقح أث٪ٲح اٵقد٧ةء ا٣سٺزٲدح ا٧٣ـٱدؽة

٤َدح،  ْٕ ٤دح، َٚ ِٕ ٤َدح، َٚ ُٕ ٚةقذٕؿًخ ٦ٕدة٩ٰ أث٪ٲدح اٵقد٧ةء: )َٚ

 ْ َٔد٢، أَٚ ِٕد٢، ٚة ْ َٕد٢، إِٚ ْ ُٕد٢، إِٚ ْ َٕد٢، أُٚ ْ ُٕد٢، أُٚ ْ ِٕد٢، أَٚ ْ ٢َٕ، أَٚ

٤إد٢، َٕٚدةل،  َٕ ٤ِد٢، َٚ ْٕ ٤َد٢، ِٚ ْٕ ٤َد٢، ِٚ ْٕ ُٚ ،٢َ٤ ْٕ َٚ ،٢ ِٔ ٢ُٔ، ٚة ٚة

اٵقذة  ٦دؿوان ا٣جدٮاب )ٌٔدٮ  ُٕٚةل( ا٣ذٰ أٔؽ٬ة ٢٠ ٨٦

 .ح ثك٧ح رظٲ٥، وا٣جةظسح ػ٤ٮد ٔٞةدا٣جةظسو ا٤٣ض٪ح(

ا٤ُ٣دت ا٣دؾي دٞدؽم ثد٫ ا٣دؽ٠ذٮر  واٚٞدخ ا٤٣ض٪دح ٤ٔدٯ جاىيًا:

٧٦ؽوح ػكةرة ثٕ٪ٮان )٦ٕض٥ اٷثؽال ا٤٣٘ٮي ٦د٨ ٣كدةن 

ا٣ٕؿب: اٵٕٚةل( ٣ٲ١ٮن ٨٦ ٦ُجٮٔةت ا٧٣ض٧دٓ، ورٕٚذد٫ 

 ٹدؼة  اٷصؿاءات ا٣ٺز٦ح ٣ُج٫ٕ. إ٣ٯ راةقح ا٧٣ض٧ٓ

 جلية ألفاظ احلضارة -3

د٥ٌ ٬دؾه ا٤٣ض٪دح ا٣كدةدة: ا٣دؽ٠ذٮر ٦دؿوان ا٧٣عةقد٪ٰ 

، وا٣دددؽ٠ذٮر أ٩دددٮر ذة  مدددعةدة ا٣ؼدددٮري(، واٵقدددة)راٲًكددد

وا٣ددؽ٠ذٮر ٦ع٧ددؽ  ،وا٣ددؽ٠ذٮر ٧٦ددؽوح ػكددةرة ا٣ؼُٲددت،

، وا٣ددؽ٠ذٮر ٬ددة٩ٰ رزق ،وا٣ددؽ٠ذٮرة ٣جة٩ددح ٦نددٮح ،٦عٛدد٢

 .وا٣ؽ٠ذٮر رٕٚخ ٬ـٱ٥، وا٣ؽ٠ذٮر َٲت دٲـٱ٪ٰ

ودكددٕٲ٨  ة( زٺزًدد93م )2017ت ا٤٣ض٪ددح ٚددٰ ٔددةم ٔٞددؽ

 ص٤كحً، أ٩ضـت ٚٲ٭ة ٦ة ٱ٤ٰ:
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اصٕددح ثُةٝددةت ٦ىدد٤ُعةت دةثٕددخ ا٤٣ض٪ددح دراقددح و٦ؿ

ا٣كٲةظح وا٣كدٛؿ ا٣ذدٰ اػذةرد٭دة ا٣دؽ٠ذٮرة ٣جة٩دح ٦ندّٮح ٦د٨ 

٦ٕضد٥ ا٣كددٲةظح وا٣كددٛؿ وا٣ٛ٪ؽٝددح، وأٔددؽد٭ة ا٣جةظسددح ٦ٲكدد٥ 

ثددّؽور، وأٝددّؿت ا٧٣٪ةقددت ٦٪٭ددة. وٝددةم أ٦ددٲ٨ ا٤٣ض٪ددح ثض٧ددٓ 

ًد٨٧  ٮبإ٣دٯ ا٣عةقد ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٣ؽروقدح، وأدػ٤٭دة

ًٞ  ا٥ ٦٪ةقجح د٧٭ٲؽً ٝٮاا  .ة٣ُجةٔذ٭ة ٹظ

دةثٕخ ا٤٣ض٪ح دراقدح ٝةا٧دح ا٧٣ىد٤ُعةت ا٧٣كدذعؽزح 

ا٣نددةإح ا٣ذددٰ ص٧ٕ٭ددة ا٣ددؽ٠ذٮر ٧٦ددؽوح ػكددةرة واٝذؿظددخ 

ا٤٣ض٪دح  ٦ٞةثٺد٭ة ا٣ٕؿثٲدح وا٣ذٕؿٱٛدةت ا٧٣٪ةقدجح، وٝدةم أ٦دٲ٨

 ٮب، وأدػ٤٭دة إ٣دٯ ا٣عةقدثض٧ٓ ا٧٣ىد٤ُعةت ا٧٣ؽروقدح

ًٞ  ا٥ ٦٪ةقجح د٧٭ٲؽً ٨٧ً ٝٮاا  .ة٣ُجةٔذ٭ة ٹظ

 ياءالفيس جلية مصطمخات -4

)راٲًكددة( ا٣ددؽ٠ذٮر ١٦ددٰ ا٣عكدد٪ٰ  دٌدد٥ ٬ددؾه ا٤٣ض٪ددح

 واٵقذة  ٦ؿوان ا٣جٮاب، وا٣ؽ٠ذٮر ٦ٮٜٚ دٔجٮل 

ؿي، دا٣ؼجؿاء ا٣كةدة: ا٣ؽ٠ذٮر أظ٧دؽ ا٣عىد٭ة ٱ٢٧ٕ ٚٲو

ا٣ددؽ٠ذٮر ٦ىددُٛٯ وددةا٥ ا٣ددؽ٬ؿ،  ا٣ددؽ٠ذٮر ٦ع٧ددؽ ٕٝٞددٓ،

 .وا٣ؽ٠ذٮر ٩ٌةل م٧ٕٮن

 :٬ٰ 2017 ٔةم ٦ٰٚ٪ضـات ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ا٣ٛٲـٱةء 
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 ٔ ٖص٤كح.51ؽد ا٣ض٤كةت ا٣ذٰ ٔٞؽد٭ة ا٤٣ض٪ح /ث٤ / 

  ثؽأت ا٤٣ض٪ح ٤٧ٔ٭ة ثة٩ذٞةء ٦ىد٤ُعةت ٦د٨ زٺزدح ٚدؿوع

ٚٲـٱةاٲح: ا٧٣ٲ١ة٩ٲٟ ا٧١٣ٮ٦ٰ، ا٣ذؿ٦ٮدٱ٪ة٦ٲٟ، ا٧٣ٲ١ة٩ٲدٟ 

 اٷظىةاٰ.

  ،وأذ٧ؽت ٰٚ ٤٧ٔ٭ة ٦ٕض٥ ٦ة٠ؿو٬ٲ٢، ٦ٕض٥ أ٠كدٛٮرد

٦ٕض٥ ٠ٮ٣ٲ٪ـ ٧٣ىد٤ُعةت ا٣ٛٲـٱدةء ٚ٪ةٝندخ ص٤٧دحً ٦د٨ 

( ٧٠ددة ٧٣N, O, P, Qجددؽوءة ثددةٵظؿف: )ا٧٣ىدد٤ُعةت ا

 (.R, S, T) ٩ةٝنخ ا٤٣ض٪ح ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٣جؽوءة ثةٵظؿف

نعجةةم »أذ٧ُددؽ  قةةرار نجلةةس الهجهةعو١٣د٨ ث٪ددةء ٤ٔدٯ 

٣ذؿص٧ذ٫، ٦ٓ اٹقدذٛةدة  «ناكروهيل لهصطلحات الفيزياء

ٝدؿرت ا٤٣ض٪دح أن  ٨٦ ا٧٣ٕةص٥ اٵػدؿى ٔ٪دؽ اٹٝذٌدةء.

٢٠ ػ٧ٲف ٣ٸقؿاع ٚدٰ  دٕٞؽ ص٤كذٲ٨ ٦ذٕةٝجذٲ٨ أقجٮٔٲًة

 إ٩ضةز ا٢٧ٕ٣ ا١٣جٲؿ ا٤ُ٧٣ٮب ٦٪٭ة.

  أ٩ضـت دراقح ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٣جؽوءة ثة٣عؿف(A) ٰا٣ذ ،

٬ٲأ٬دددة أظدددؽ أٌٔدددةء ا٤٣ض٪دددح، وا٩ذ٤ٞدددخ إ٣دددٯ دراقدددح 

ا٣ذدٰ ٬ٲأ٬دة ٌٔدٮ  (E)ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٣جدؽوءة ثدة٣عؿف 

 آػؿ ٰٚ ا٤٣ض٪ح.
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 جلية مصطمخات العموو السراعية -5

ػ٤ٲد٢ ٣ؼجدؿاء ا٣كدةدة: ا٣دؽ٠ذٮر ٱ٢٧ٕ ٰٚ ٬ؾه ا٤٣ض٪دح ا

ا٣دؽ٠ذٮر ٦ع٧دؽ قدٕٲؽ اٵمدؿم،  ٮد، ا٣دؽ٠ذٮر ٦ع٧دا٧٣ٕؿي

، ا٣ؽ٠ذٮر وٲةح أثٮ ٗدؿة، ، ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٔةدل ٚذَٲّطا٣نةَؿ

 -وظددؽ٥٬ -و٬دد٥ ٱٕٞددؽون.ا٣ددؽ٠ذٮر ٱعٲددٯ ٦ع٧ددؽ ا٣ٞٲكددٰ

ص٤كةت َٮٱ٤ح، ز٥ ٱضذ٧ٕٮن ٨٦ ظٲ٨ إ٣ٯ آػؿ ٦دٓ ٌٔدٮي 

ٲف ا٧٣ض٧ددٓ( ا٧٣ض٧ددٓ ا٣ددؽ٠ذٮر ٦ددؿوان ا٧٣عةقدد٪ٰ )رادد

 .وا٣ؽ٠ذٮر أ٩ٮر ا٣ؼُٲت

وث٤دٖ ٔدؽد  H م ا٣عدؿف2017أ٩ضـت ا٤٣ض٪ح ٰٚ ا٣ٕةم 

و٬ددٮ ٚددٰ ٦ؿظ٤ددح ا٣ذددؽٝٲٜ  ( ٦ىدد٤ًُعة٦1375ىدد٤ُعةد٫ )

 وا٧٣ؿاصٕح ا٣٪٭ةاٲح.

 جلية مصطمخات عموو األحياء احليواىية -6

ا٧٣ض٧ددٓ ا٣ددؽ٠ذٮر ٦ددؿوان  دٌدد٥ّ ٬ددؾه ا٤٣ض٪ددح ٌٔددٮ

ة: ا٣دؽ٠ذٮر ٦ع٧دؽ أثدٮ ، وا٣ؼجدؿاء ا٣كدةد(ا٧٣عةق٪ٰ )راٲًكة

 ا٣ؽٱ٨ ٔٲكٯ، ا٣ؽ٠ذٮر ظك٨ ػةروف. ظؿب، ا٣ؽ٠ذٮر ٦عٲٰ

 ( G) ثؽراقدح ا٣عدؿف، 2017ٝة٦خ ا٤٣ض٪ح ػٺل ا٣ٕدةم 

٣ٺدٲ٪دٰ وا٣ذٕؿٱدٙ ٰ وا٣ضؾر ادووًٓ ا٧٣ٞةث٢ ا٣ٕؿثٰ وا٣ٛؿ٩ك
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ٔؽة ٦ؿات و٬ٮ اٳن ٚدٰ ٦ؿظ٤دح ا٧٣ؿاصٕدح وأٔةدت دىعٲع٫ 

ورٱح وإ٧٩ة دٞدؽم دراقدذ٭ة دضذ٧ٓ ا٤٣ض٪ح اصذ٧ةٔةت د ا٣٪٭ةاٲح.ٹ

 .٣ض٪ح ػجؿاء ٍٚٞ ٵ٩٭ة٢١٣ ظؿف ٤ٔٯ ظؽة 

 جلية مصطمخات املعموماتية -7

دٌدد٥ ٬ددؾه ا٤٣ض٪ددح ٌٔددٮي ا٧٣ض٧ددٓ: ا٣ددؽ٠ذٮر ٦ٮٚددٜ 

وان ا٣جٮاب، وا٣ؼجٲؿٱ٨ ا٣ؽ٠ذٮر اٵقذة  ٦ؿودٔجٮل )راٲًكة(، 

 ٣عةِٚ.اا٣ؽ٠ذٮر ٩ـار ، وار ا٣ّٕٮاٮّ ٩

ةدٲدح ٚدٰ ٬دؾه ا٤ٕ٧٣ٮ٦ا٤ٕ٣دٮم ٔٞؽت ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت 

( ٦بددحً وإظددؽى ؤنددؿٱ٨ 121) ،م2017ا٣دؽورة ا٧٣ض٧ٕٲددح 

 ٦ة ٱ٤ٰ:ص٤كحً صؿى ٚٲ٭ة 

 صٕددح ود٪كددٲٜ ٝةا٧ددح ٦ىدد٤ُعةت ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲددح ا٣ذددٰ ا٦ؿ

وًٕخ ا٤٣ض٪ح ٦ٞةثٺد٭ة ا٣ٕؿثٲح ث٪ةء ٤ٔٯ ٤َدت ا٣ض٧ٕٲدح 

 ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣كٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲح.

   دٕؽٱ٢ ثٕي ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲح ث٪ةءً ٤ٔدٯ ٦ٺظْدةت ٠د٢ 

 .٨٦ ا٣ؽ٠ذٮر ١٦ٰ ا٣عك٪ٰ وا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽوح ػكةرة

  إرقةل ٩كؼح ٦ُجٮٔح و٩كؼح إ١٣ذؿو٩ٲح ٦د٨ ٬دؾه ا٣ٞةا٧دح

 إ٣ٯ ا٣ض٧ٕٲح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣كٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲح.
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 جلية مصطمخات اإلعالو -8

دٌدد٥ ٬ددؾه ا٤٣ض٪ددح أٌٔددةء ا٧٣ض٧ددٓ ا٣ددؽ٠ذٮر ٦ددؿوان 

 وا٣ؽ٠ذٮر أ٩دٮرا٧٣عةق٪ٰ )راٲًكة(، وا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲؽ، 

، وا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽوح ػكةرة، وا٣ؽ٠ذٮرة ٣جة٩ح ٦ندٮحا٣ؼُٲت، 

 .، وا٣ؽ٠ذٮر رٕٚخ ٬ـٱ٥ا٣ؽ٠ذٮر ٬ة٩ٰ رزقو

 ص٤كدح ٨أرثٕٲو ػ٧ًكة م،2017ٔٞؽت ا٤٣ض٪ح ػٺل ٔةم 

وًدٓ ا٣ذٕؿٱدٙ ٝة٦خ ػٺ٣٭ة ثؽراقح ٔؽد ٨٦ ا٧٣ى٤ُعةت و

 ظذدٯ ٩٭ةٱدح ا٣عدؿف( R) ٨٦ ا٣عؿف ثؽءًا، وا٧٣ٞةث٢ ا٣ٕؿثٰ ٣٭ة

(S) ( ٦ى٤ًُعة.473ة )ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٣ٕؽإ  وث٤ٖ ٔؽد 

 ةيالبيئ العمووجلية  -9

د٥ٌّ ٬ؾه ا٤٣ض٪ح اٵٌٔدةء ا٣دؽ٠ذٮر ٦دؿوان ا٧٣عةقد٪ٰ 

)راٲًكة( وا٣ؽ٠ذٮر أ٩دٮر ا٣ؼُٲدت، وا٣دؽ٠ذٮرة ٣جة٩دح ٦ندٮح، 

 وا٣ؽ٠ذٮر٬ة٩ٰ رزق.

( 81م )2017ٔٞددؽت ٣ض٪ددح ا٤ٕ٣ددٮم ا٣جٲبٲددح ٚددٰ ٔددةم 

أ٠كدٛٮرد  دراقدح ٦ىد٤ُعةت ٦ٕضد٥دةثٕخ ػٺ٣٭ة ص٤كح، 

( ووًددٓ ا٧٣ٞةثدد٢ ا٣ٕؿثددٰ ٤ٕ٤٣2005ددٮم ا٣جٲبٲددح )َجٕددح 

 وأ٩ضـت ٦ة ٱ٤ٰ:وا٣ذٕؿٱٙ ا٧٣٪ةقت ٣٭ؾه ا٧٣ى٤ُعةت 
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 ح ٨٦ دراقدح ٦ىد٤ُعةت ا٣عدؿف ا٩ذ٭خ ا٤٣ض٪(C)  ٖوث٤د

 .٦ى٤ًُعة (536ٔؽد٬ة )

 ( ثؽأت ثؽراقح ٦ى٤ُعةت ا٣عدؿفD( وأ٩ضدـت ،)64 )

 ٦ى٤ًُعة ٦٪٭ة.

 جلية أعنال أعضاء اجملنع  -11

 ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ةزن ا٧٣جدةرك أٌٔةء٥ٌّ ٬ؾه ا٤٣ض٪ح د

 .ا٣ؽ٠ذٮر ٔجٮد ا٣ّكّؿاجو واٵقذة  ٦ؿوان ا٣جٮاب)راٲكةً( 

صدؿى ٚٲ٭دة  2017ٔٞؽت ا٤٣ض٪ح أرثٓ ص٤كةت ٰٚ ٔةم 

 ٱ٤ٰ: ٦ة

  ٩ْؿت ا٤٣ض٪ح ٚٲ٧ة ٝة٦دخ ثد٫ ٦د٨ أ٧ٔدةل دعٞدٜ ا٣٘دؿض

خا٣ؾي   ٛ ٨٦ أص٫٤، و٦ة ثٰٞ ٤ٔٲ٭دة ٦د٨ أ٧ٔدةل، ٚدؿأت  أ٣ُ

ِٛٞؿات اٳدٲح:إٔؽا  د ٦ُؾ٠ ؿة دذ٨٧ٌ ا٣

ا٧٣ض٧ٕٲّٮن ا٣ؾٱ٨ ٹ ظةصح إ٣ٯ ا١٣ذةثح ٔد٪٭٥ ٣ْ٭دٮر  -أ

 ٠ذت أٗ٪خ ٨ٔ  ٣ٟ.

 ا٧٣ض٧ٕٲّٮن ا٣ؾٱ٨ ُوًٕخ ٠ذت ٔ٪٭٥، و٩نؿ٬ة ا٧٣ض٧ٓ. -ب

ا٧٣ض٧ٕٲّٮن ا٣ؾٱ٨ أ٩ضـت ا٤٣ض٪ح ا١٣ذةثح ٔ٪٭٥، و٦ةزا٣خ  -ج

 ٠ذج٭٥ ٣ؽى أ٦ة٩ح ا٧٣ض٧ٓ د٪ذْؿ دور٬ة ٰٚ ا٣ُجةٔح.

ٲ٨ ا٣دؾٱ٨ قدجٜ ٤٣ض٪دح أن ٤٠ّٛدذ٭٥  -د  ٛ ا١٣ذةثح إ٣ٯ ا٧٣م٣



 - 30 - 

 ٤َُٕٚدٮها١٣ذةثح، و٥٣ دى٢ إ٣ٲ٭ة أ٧ٔدة٣٭٥ ٧٣ٕؿٚدح ٦دة 

 و٦ة ثٰٞ ٤ٔٲ٭٥.

اٷمةرة إ٣ٯ ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ا٣ؿاظ٤ٲ٨ ا٣دؾٱ٨ ٣د٥ ٱ٤١إدٙ  -٬

 أظؽ ا١٣ذةثح ٔ٪٭٥.

ا٣٪ْؿ ٰٚ ا١٣ذت ا٣ذٰ ّ٭ؿت ٨ٔ ا٣ؿاظ٤ٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ٣د٥  -و

 ؽٝ٪ٰ، ٦كدٕٮد ثٮثدٮ،ٱ١ُذت ٔ٪٭٥، و٥٬ )صٮرج ود

معةدة ا٣ؼٮري( ٧٣ٕؿٚح ٦دؽى ٠ٛةٱدح ا١٣ذدت ا٣ذدٰ 

 ٺت دأثٲ٪٭٥ و٦ة ٝٲ٢ ٚٲ٭ة.َٛ َجٕخ ٨ٔ ظَ 

 ٱ٤ٰ: اقذٕؿًخ ا٤٣ض٪ح ا٧ُ٣ؾ٠ ؿة، ووو٤خ إ٣ٯ ٦ة 

رأت ا٤٣ض٪دح إًدةٚح اقد٥ ا٣دؽ٠ذٮر مدة٠ؿ ا٣ٛعدةم إ٣دٯ  -أ

ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ٹ ظةصح ١٤٣ذةثح ٔد٪٭٥ ٣ٮصدٮد ٔدؽة 

ذة  ٦ع٧دٮد اٵر٩دةؤوط، وَجٕذ٭دة ٦ض٤ؽات أّٔؽ٬ة اٵق

 وزارة ا٣سٞةٚح.

ٝؿرت ا٤٣ض٪ح إًةٚح اق٥ اٵقذة  ٦ع٧ؽ ا٧٣جةرك إ٣ٯ  -ب

ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ٥٣ ٱ١ُذت ٔ٪٭٥ د٧٭ٲدًؽا ٣ذ٤١ٲدٙ ٦د٨ 

 ٱ١ذت ٔ٪٫.

رأت ا٤٣ض٪ددح دؿمددٲط ا٣ددؽ٠ذٮر ٦ع٧ددؽ ٬ٲددس٥ ا٣ؼٲددةط  -ج

١٤٣ذةثح ٨ٔ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿمدؽ ػدةَؿ ثٕدؽ وٚدةة ا٤١٧٣إدٙ 

ٚؿٔٮن و ٣ٟ ٰٚ ظةل أذدؾار ا٣دؽ٠ذٮر  ا٣ؽ٠ذٮر وةدق

 ٦ؿوان ا٧٣عةق٪ٰ ٨ٔ ا١٣ذةثح ٔ٪٫.
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   ٤َّٓ اٵقذة  ٦دؿوان ا٣جدٮاب ٤ٔدٯ ٠ذٲدت ددأثٲ٨ اٵقدذة ا

ٹ ٱٛدٰ ثدة٣٘ؿض، ٣دؾ٣ٟ رأت  صٮرج وؽٝ٪ٰ، و ٠ؿ أ٩ّد٫

 ا٤٣ض٪ح د٤١ٲٙ أظؽ ا٧٣م٣ّٛٲ٨ ١٤٣ذةثح ٔ٪٫.

  ٝؿرت ا٤٣ض٪ح دٮصٲ٫ ٠ذدةب إ٣دٯ ٦ض٤دف ا٧٣ض٧دٓ ٵػدؾ

 ذةثح ٨ٔ ا٣ؽ٠ذٮر ٦٪ٲؿ ا٣ٕضٺ٩ٰ.٦ٮاٚٞح ثة١٣

 :ا٤َٕخ ا٤٣ض٪ح ٤ٔٯ 

٠ذةب أذؾار ا٣ؽ٠ذٮر ٩ـار أثةّدح ٔد٨ ٔدؽم ٠ذةثذد٫ ٔد٨  -أ

ا٧٣ض٧ٰٕ ا٣ؿاظ٢ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٔـٱـ م١ؿي، ٚؿٗجدخ 

 اٹَٺع ٤ٔٯ ٠ذةب َجٕذ٫ دار ا١ٛ٣ؿ ٔ٪٫.

ٚٲد٫ ثذٞدؽٱ٥  ؽُ ِٕدصٮاب ا٣ؽ٠ذٮر ٩جٲ٢ ظ٤جةوي ا٣دؾي ٱَ  -ب

٢ ا٣ؽ٠ذٮر أقٕؽ ا٣ع١دٲ٥ ثٕدؽ ٠ذةث٫ ٨ٔ ا٧٣ض٧ٰٕ ا٣ؿاظ

 زٺزح أم٭ؿ ٨٦ دةرٱؼ٫.

صٮاب اٵقذة  أظ٧ؽ ا٣ٕٺو٩ح، ٚؿأت دـوٱؽه ثىدٮرة  -ج

 ٨ٔ إًجةرة ا٣ؽ٠ذٮر وٺح ا٣ؽٱ٨ ا١٣ٮا٠جٰ.

 جلية اليشاط الجكايف -11

ا٣كددةدة: ا٣ددؽ٠ذٮر ٦ع٧ددٮد ا٣كددٲؽ  دٌدد٥ ٬ددؾه ا٤٣ض٪ددح

ٮر وا٣دؽ٠ذٮر أ٩دواٵقذة  معةدة ا٣ؼٮري )٦ٞؿًرا(، (، ة)راٲكً 

وا٣دؽ٠ذٮر ٦ع٧دؽ ٦عٛد٢ وا٣دؽ٠ذٮر ٧ٔدؿ مةثكدٲٖ ا٣ؼُٲت 
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، وا٣ؽ٠ذٮر و٬ت رو٦ٲح، وا٣ؽ٠ذٮر ٔجدٮد وا٣ؽ٠ذٮر ٬ة٩ٰ رزق

 ا٣كؿاج، وا٣ؽ٠ذٮر َٲت دٲـٱ٪ٰ.

 ص٤كدحً  ؿةَ ْٔند زدٺَث ( 13ٔٞؽت ٣ض٪ح ا٣٪نةط ا٣سٞةٰٚ )

، وٚٲ٧دة ٱ٤دٰ أ٬د٥ ا٣ٕٛة٣ٲدةت وا٣٪ندةَةت 2017ػٺل ٔةم 

 :م2017ٰٚ ٔةم  ا٣سٞةٚٲح ا٣ذٰ أٝة٦٭ة ا٧٣ض٧ٓ

ا:ااملحارضات:وًلاأ
  ٣دح عةك )اٵٗؾٱدح ا٧٣ٕؽإ ٌّ ٦عةًؿة ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ضجّةر ا٣

 م.25/1/2017( ةورازٲ  

  ٦عةًؿة ا٣ؽ٠ذٮر ٦ٲؼةاٲ٢ ٦ُٰٕ )رظ٤ح ٔجؿ دؿاث قٮرٱح

 م.22/2/2017ا٣ضٲٮ٣ٮصٰ( 

 َٙٞددّه  ٦عةًددؿة ا٣ددؽ٠ذٮر ٔجددؽ ا٣٪ّجددٰ اوددُٲ )ٔجٞددؿّي ا٣

َضٲ٤دٰ ا٣ٕؿثٰ: ُٕ ٚدٰ ٦دؿآة ا٣٪ٞدؽ ا٧٣ٞدةرن(  ٔجدؽ ا٣كدٺم ا٣

 م.22/3/2017

  ٰرزق )َ٘ٲددةن ا١ٛ٣ددؿ ا٧٤ٕ٣ددٰ ٦عةًددؿة ا٣ددؽ٠ذٮر ٬ددة٩

 م.٨٦26/4/2017 أرقُٮ إ٣ٯ داروٱ٨(  ا٣ؼةَئ:

  ٰ٦عةًؿة ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ّٔكةف )ا٣ذُّٮر ا٤٣٘ٮي ٚد

 م.31/5/2017ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة( 

  )٦عةًؿة ا٣ؽ٠ذٮر ٦عٲٰ ا٣دؽٱ٨ ٔٲكدٯ )ا٣ذّ٪دٮع ا٣عٲدٮي

 م.21/6/2017
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  ٦عةًؿة ا٣ؽ٠ذٮر رٕٚدخ ٬دـٱ٥ )أ٣ٛدةظ ٔؿثٲدح دٮًدّع٭ة

ُٕؿوثٲّح ا٣ٞؽٱ٧ح(   م.25/10/2017ا٤٣٘ةت ا٣

  ٰ٦عةًؿة ا٣دؽ٠ذٮر و٬دت رو٦ٲدح )٦د٨ ٩عد٨ٌ ثعدٌر ٚد

 م.29/11/2017ا٣ُ٭ٮٱّح( 

 ( ؼُٲٍ ا٤٣٘ٮي ودوره ا٣ذّ ٦عةًؿة ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲّؽ

 م.27/12/2017( ٰٚ ظ٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

ادواتاوالحتفايلات::اانلاثانيًا
  ٩1/3/2017ؽوة اٵ٣ٛةظ واٵقة٣ٲت أٝٲ٧خ ٱٮم اٵرثٕةء. 

  ٰ٩ؽوة ث٧٪ةقجح ٱٮم ا٧٣ؼُٮط ا٣ٕؿثٰ ثٕ٪دٮان )ا٣ذدؿاث ٚد

 م.19/4/2017ز٨٦ ا٧٣ؼةَؿ( أٝٲ٧خ ٱٮم اٵرثٕةء 

  :دور اظذٛة٣ٲح ث٧٪ةقجح ا٣ٲٮم ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٕ٪دٮان(

 ا٤٣٘ددح ا٣ٕؿثٲددح(ا٣ٕة٤٦ددح ٚددٰ ػؽ٦ددح ا٣ٮَ٪ٲددح ا٧٣مّقكددةت 

 م.20/12/2017أٝٲ٧خ ٱٮم اٵرثٕةء 

ا:االنشاطات:اثالًا
  إٝة٦ح ظ٢ٛ اقذٞجةل ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ ا٣دؽ٠ذٮر و٬دت رو٦ٲدح

 م.15/3/2017ٱٮم اٵرثٕةء 

  إٝة٦ح ظ٢ٛ اقذٞجةل ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ ا٣دؽ٠ذٮر رٕٚدخ ٬دـٱ٥

 م.29/3/2017ٱٮم اٵرثٕةء 
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 إٝة٦ح ظ٢ٛ اقذٞجةل ٌٔٮ ا٧٣ض٧دٓ ا٣دؽ٠ذٮر ٔجدؽ ا٣٪ةودؿ 

 م.12/4/2017ٱٮم اٵرثٕةء  ّٔكةف

  إٝة٦ح ظ٢ٛ اقذٞجةل ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجدٮد ا٣كدؿاج

 م.10/5/2017ٱٮم اٵرثٕةء 

  إٝة٦ح ظ٢ٛ اقذٞجةل ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ ا٣دؽ٠ذٮر ٦ع٧دؽ َٲدت

 م.24/5/2017ٱٮم اٵرثٕةء  دٲـٱ٪ٰ

  ظ٢ٛ دأثٲ٨ ٣ٌٕٮ ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؿاظد٢ اٵقدذة  مدعةدة إٝة٦ح

 م.2017 /27/9 ا٣ؼٮري رظ٫٧ اه

  م.2017صةاـة ػ٤ٲ٢ ٦ؿدم ثٟ ٣ٶدب ٤٣ٕةم إٔٺن 

  م.2018 ا٣ٕةم ٦عةًؿاتإٔؽاد ثؿ٩ة٦ش 

 جلية اجملمة -12

دٌدد٥ ٬ددؾه ا٤٣ض٪ددح ا٣كددةدة: ا٣ددؽ٠ذٮر ٦ع٧ددٮد ا٣كددٲؽ 

 ٦دةزن ا٧٣جدةرك،وا٣ؽ٠ذٮر  ١٦ٰ ا٣عك٪ٰ،وا٣ؽ٠ذٮر  ،)راٲًكة(

٧٦دؽوح ػكدةرة )٦ٞدؿر وا٣دؽ٠ذٮر  أ٩ٮر ا٣ؼُٲدت، وا٣ؽ٠ذٮر

٦ع٧ؽ ٦عٛد٢، وا٣دؽ٠ذٮرة ٣جة٩دح ٦ندٮح،  ا٣ؽ٠ذٮرو ،ا٤٣ض٪ح(

 .وا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ٔكةف و٬ت رو٦ٲح،وا٣ؽ٠ذٮر 

 ص٤كدح ػ٧ف ٔندؿة 2017ٔٞؽت ٬ؾه ا٤٣ض٪ح ٰٚ ٔةم 

 :صؿى ٚٲ٭ة ٦ة ٱ٤ٰ
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  ا٣سة٩ٰ وا٣سة٣ر وا٣ؿاثٓ ٨٦ ٨٦ اٵصـاء  ٺ  ٩ةٝنخ ا٤٣ض٪ح ٠

 .ا٧٣ض٤ؽ ا٣ذةقٓ وا٣س٧ة٩ٲ٨

  ٦د٨ اٵصدـاء اٵول  س ٠د٩٢ةٝنخ ا٤٣ض٪دح ٦ندؿوع ٚ٭دؿ

 .٭ةوأٝؿد ا٣ذكٕٲ٨ا٧٣ض٤ؽ  وا٣سة٩ٰ وا٣سة٣ر وا٣ؿاثٓ ٨٦

  ورد إ٣ٲ٭ة ٨٦ ثعدٮث و٦ٞدةٹت ٩ْؿت ا٤٣ض٪ح ٰٚ ٢٠ ٦ة، 

٬دٮ ودة٣ط ٤٣٪ندؿ،  واػذةرت ٦٪٭دة ٦دة وأ٩ضـت دٞٮٱ٧٭ة،

 وأدرصذ٫ ٰٚ ٝةا٧ح ا٣٪نؿ.

  ( 90/2( )90/1أمؿٚخ ا٤٣ض٪ح ٤ٔدٯ إٔدؽاد اٵصدـاء )

 .دُٚٓ إ٣ٯ ا٧٣ُجٕح اٵول ءا٣ضـ و ،(90/4( )90/3)

  ٝؿرت ا٤٣ض٪ح ا٣ك٧ةح ٣ٌٕٮ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٣ؼذه أن ٱ١ذدت

 .ٰٚ اػذىةو٫ دون أن ٱٞٮم ثعس٫

  ٝددؿرت ا٤٣ض٪ددح ا٣كدد٧ةح ث٪نددؿ ا٧٣عةًددؿات ٚددٰ ٦ض٤ددح

ة. ًٞ  ا٧٣ض٧ٓ إ ا واٚٞخ مؿوط ا٣٪نؿ ظض٧ًة ودٮزٲ

 جلية طب األشياٌ: -13

د٥ٌ ٬دؾه ا٤٣ض٪دح ا٣كدةدة: ا٣دؽ٠ذٮر ٦دؿوان ا٧٣عةقد٪ٰ 

اٲًكة(، وا٣دؽ٠ذٮر ٬دة٩ٰ رزق )ٌٔدًٮا(، وا٣دؽ٠ذٮر ٔدؽ٩ةن )ر

 ثؿ٠ح )ػجٲًؿا(.
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 ٨وزٺزدٲ َٰ ز٧دة٩( 38) 2017 ٔٞؽت ا٤٣ض٪دح ٚدٰ ا٣ٕدةم

 صؿى ٚٲ٭ة ٦ة ٱ٤ٰ: ،ص٤كح

   دةثٕخ ا٤٣ض٪ح دراقح ٦ى٤ُعةت َت اٵق٪ةن )ٝكد٥ ٤ٔد٥

 .(Z-R٪ٲح( ظٲر درقخ اٵظؿف ٨٦ )ا٣٪كش ظٮل ا٣ك  

  ( درقخ ٝك٥ ٤ٔٮم ا٣عٲةة ٨٦Z-A). 

  ثؽأت ثؽراقح ٝك٥ ٥٤ٔ اٵظٲةء ا٣ؽٝٲٞح وأ٩٭دخ اٵظدؿف

( ٨٦A-I( ودؽرس ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٣جؽوءة ثة٣عؿف )J.) 

 جلية التدقيل المغوي: -14

دٌدد٥ ٬ددؾه ا٤٣ض٪ددح ا٣كددةدة: اٵقددذة  ا٣ددؽ٠ذٮر ١٦ددٰ 

ا٣ددؽ٠ذٮر ٧٦ددؽوح ػكددةرة اٵقددذة  ، وا٣عكدد٪ٰ )راٲًكددة(

 )ًٌٔٮا(، واٵقذة  ٦ؿوان ا٣جٮاب )ًٌٔٮا(.

قدجٓ  2017ػدٺل ٔدةم  ت ٣ض٪ح ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘دٮئٞؽ

 صؿى ٚٲ٭ة ٦ة ٱ٤ٰ: ص٤كةت

  ا٣ذةقددٓ دٝٞددخ ا٤٣ض٪ددح اٵصددـاء )ا٣ؿاثددٓ ٦دد٨ ا٧٣ض٤ددؽ

 (.ا٣ذكٕٲ٨٦٨ ا٧٣ض٤ؽ وا٣س٧ة٩ٲ٨، واٵول وا٣سة٩ٰ 

  ٝة٦خ ثذىعٲط اٵػُدةء اٷ٦ٺاٲدح وا٣ُجةٔٲدح، وأمدؿٚخ

 ٤ٔٯ د٪ٛٲؾ٬ة ٝج٢ وؽور اٵٔؽاد.
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 اجليولوجية:جلية مصطمخات العموو  -15

٢ ٦ُٕدٰ وٱندةر٫٠ ٱ٧س٢ ا٤٣ض٪ح اٵقذة  ا٣ؽ٠ذٮر ٦ٲؼةاٲد

ة٣٭ة: د. ص٧ةل أثٮ دٱت، د. ٗة٣دت قدٲؽا، د. ٱٮقدٙ ٰٚ أ٧ٔ

 .د. ٚماد ا٣ٕض٢ ،رًٮان

أ٩ضددـت ٣ض٪ددح ا٧٣ىدد٤ُعةت ا٣ضٲٮ٣ٮصٲددح ػددٺل ا٣ٕددةم 

 .G - H - I - J - K - L - M  N - Oاٵظؿف ا٣ذة٣ٲح:  2017ا٧٣٪ىؿم 

 رتبيةجلية عموو ال -16

اٵقذة  ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كدٲؽ د٥ٌ ٬ؾه ا٤٣ض٪ح ا٣كةدة: 

واٵقذة  ا٣دؽ٠ذٮر قدةم ٧ٔدةر )ٌٔدًٮا(، واٵقدذة   )راٲًكة(،

 ا٣ؽ٠ذٮر ٤ٰٔ قٕٮد ظك٨ )ًٌٔٮا(.

( 48) 2017ٔٞددؽت ٣ض٪ددح ٤ٔددٮم ا٣ذؿثٲددح ػددٺل ا٣ٕددةم 

ُٔٞؽت ا٣ض٤كح اٵو٣دٯ ثذدةرٱغ ، ص٤كح ، 2/1/2017ظٲر 

ُٔٞؽت ا٣ض٤كح ا٣سة٦٪ح وا  18/12/2017ٵرثٕٮن ثذدةرٱغ و

 ٝة٦خ ػٺ٣٭ة ث٧ة ٱ٤ٰ:

  ٔؽد ٨٦ ا٧٣ى٤ُعةت ثة٤٣٘دةت ا٣ٕؿثٲدح  ودىعٲطدراقح

ظذدٯ ٩٭ةٱدح ( B) واٷ٤١٩ٲـٱح وا٣ٛؿ٩كٲح ثدؽءًا ٦د٨ ا٣عدؿف

 وٜٚ ا٣ضؽول ا٣ذة٣ٰ: ، و ٣ٟ(G) ا٣عؿف
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 عدد الهصطلحات الحرف

B 84 

C 272 

D 227 

E 198 

F 167 

G 90 

 ث٤ٖ ٔؽد ا٧٣ىد٤ُعةت ا٧٣٪ضدـة ػدٺل ا٣ٕدةم ا٣ٛةادخو

 ٦ى٤ًُعة. (1038)

 جلية موقع اجملنع عمى الشابهة: -17

د٥ٌ ٬ؾه ا٤٣ض٪ح ٌٔٮي ا٧٣ض٧ٓ: ا٣دؽ٠ذٮر ٦ٮٚدٜ دٔجدٮل 

 )راٲًكة( واٵقذة  ٦ؿوان ا٣جٮاب، وا٣ؼجٲؿ ا٣ؽ٠ذٮر ٩ـار ا٣عةِٚ.

م 2017ٰٚ ٬دؾه ا٣دؽورة ا٧٣ض٧ٕٲدح  ٬ؾه ا٤٣ض٪حٔٞؽت 

 ٱ٨ ص٤كحً صؿى ٚٲ٭ة ٦ة ٱ٤ٰ:إظؽى ؤنؿ

 ( د٤١ٲٙ مؿ٠حVoila دى٧ٲ٥ ٦ٮٝٓ صؽٱؽ ٧٤٣ض٧ٓ ٤ٔدٯ )

ا٤٣ض٪ددح أ٧ٔددةل ا٣ذ٪كددٲٜ وا٧٣ؿاصٕددح  ودةثٕددخا٣نددةث١ح، 

 ودىعٲط اٵػُةء ا٣جؿ٦ضٲح ٦ٓ ا٣نؿ٠ح ا٧٣ؾ٠ٮرة.

 .ٓٝ٦ذةثٕح ا٣ذعؽٱر ا٧٣كذ٧ؿ ٧٣عذٮى وثٲة٩ةت ا٧٣ٮ 
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 ا:رابًع

شط الجكافية خارج اجملنع أعضاء اجملنع يف امليامشارنة 
 ننا ذنرٍا األعضاء أىفصَه

 الصيد   مياشط الدنتور حمنود

  إ٣ٞةء ٦عةًدؿة ٚدٰ ا٧٣ؿ٠دـ ا٣سٞدةٰٚ ثدأثٰ ر٦ة٩دح ٔ٪ٮا٩٭دة

ث٧٪ةقجح اٹظذٛدةل « ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٲ٨ اٹ٦ذؽاد واٹ٩عكةر»

 .2017ثة٣ٲٮم ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٠ة٩ٮن ا٣سة٩ٰ 

 قدؽ ث٧٪ةقدجح اٹظذٛدةل ثٲدٮم إ٣ٞةء ٦عةًؿة ٰٚ ١٦ذجدح اٵ

 ا٣ض٪دح ا٣ذ١٧دٲ٨ ٤٣٘دح ا٣ٕؿثٲدح ٩ندٮءً »ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔ٪ٮا٩٭ة 

 .5/3/2017ثذةرٱغ  «وإ٩ضةزات ةودةرٱؼً 

  دٞددٮٱ٥ ثعددٮث ٧٣ىدد٤عح ٦ض٤ددح صة٦ٕددح د٦نددٜ ٤ٕ٤٣ددٮم

ا٣ذؿثٮٱددح وا٣٪ٛكددٲح، و٦ىدد٤عح ٦ض٤ددح ادعددةد ا٣ضة٦ٕددةت 

 ا٣ٕؿثٲح ٤ٕ٤٣ٮم ا٣ذؿثٮٱح وا٣٪ٛكٲح.

 ت ٰٚ ٩ؽودٰ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا١٣ٮا٠جٰ ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٦ؽاػٺ

و٩ـار ٝجة٩ٰ ا٤٣ذٲ٨ أٝة٦ذ٭٧ة وزارة ا٣سٞةٚح ٰٚ ١٦ذجدح اٵقدؽ 

 .2017ٰٚ مجةط و٩ٲكةن ٔةم 
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  إ٣ٞةء ٦عةًؿة ٨ٔ ٔة٧٣ٲح ا٤٣٘دح ا٣ٕؿثٲدح ٚدٰ ٤٠ٲدح ا٣ذؿثٲدح

 1ثضة٦ٕح د٦نٜ ث٧٪ةقجح اٹظذٛةل ثٲٮم ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲدح ٚدٰ 

 .2017آ ار ٔةم 

 ح ا٤٣٘ددح ا٣ٕؿثٲددح ٚددٰ ا٣ددؽورة إ٣ٞددةء ٦عةًددؿة ٔدد٨ ٔة٧٣ٲدد

 .16/4/2017ٰٚ ا٣ذ٢ ثذةرٱغ  ا٣ذؽرٱجٲح ا٧٣ؿ٠ـٱح

  ٰا٧٣نددةر٠ح ٚددٰ أ٧ٔددةل ٦ددمد٧ؿ ٦ض٧ددٓ ا٤٣٘ددح ا٣ٕؿثٲددح ٚدد

 .8/5/2017و 24/4ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ دورد٫ ا٧٧٣ذؽة ثٲ٨ 

  دعؽٱةت ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚدٰ ا٣ذ٤ٕدٲ٥ »إ٣ٞةء ٦عةًؿة ٔ٪ٮا٩٭ة

ٚددٰ  30/4/2017ثذددةرٱغ « ٚددٰ ا٣ددٮ٨َ ا٣ٕؿثددٰ ا٣ٕددةم

 ا٧٣مد٧ؿ ا٣ك٪ٮي ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة.

  ا٧٣نةر٠ح ٚدٰ أ٧ٔدةل ٦ض٤دف ادعدةد ا٣ضة٦ٕدةت ا٤٣٘ٮٱدح

 ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة. 10/5/2017و 9ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕؿثٲح ٱٮ٦ٰ 

  ٦٪ةٝنح رقة٣ح ٦ةصكذٲؿ ٰٚ ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ٰ ٤٣٘دةت ٤٣ُة٣جدح

آٹء ٔٲكٯ ثإمؿاف اٵقذة  ا٣ؽ٠ذٮر ٚؿح ا٤ُ٧٣ٜ ؤ٪دٮان 

٤ٲ٢ ظةصةت ٦ذ٧٤ٰٕ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ أث٪ةا٭دة دع»ا٣ؿقة٣ح 

، «ٰٚ ٦ضةل اٷٔٺم ٨٦ وص٭ح ٩ْؿ ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ وا٧٣ذ٧٤ٕدٲ٨

 .8/8/2017ثذةرٱغ 

  دٞٮٱ٥ رقة٣ح د٠ذٮراه ٰٚ ا٣ذؿثٲح ٤٣ُة٣جح ٩جةل ا٥٤ٕ٧٣ ٦ٞؽ٦ح

 إ٣ٯ ا٣ضة٦ٕح اٷقٺ٦ٲح ا٧٣ة٣ٲـٱح.
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  ٦٪ةٝنددح ٦ؼُُددٲ٨ ٣ذكددضٲ٢ د٠ذددٮراه ٚددٰ ٤٠ٲددح ا٣ذؿثٲددح

دراقددح دع٤ٲ٤ٲددح »نددٜ وظ٤ددت، ٔ٪ةوٱ٪٭ددة ثضددة٦ٕذٰ د٦

٧٣عذٮى ٦٪٭ةج ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ىٙ ا٣سة٣در ا٣سدة٩ٮي ٚدٰ 

ًٮء ٦٭ةرات ا٣ٞؿن ا٣عدةدي وا٣ٕندؿٱ٨ ودىد٧ٲ٥ وظدؽة 

دور ا٣ذٞة٩دح ا٣عؽٱسدح ٚدٰ »، و«د٤ٕٲ٧ٲح وٜٚ د٤ٟ ا٧٣٭ةرات

 «.اٹردٞةء ثٮاٝٓ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

 عددةد ا٧٣نددةر٠ح ٚددٰ أ٧ٔددةل اٹصذ٧ددةع ا٣ددؾي ٔٞددؽه اد

ا٣ضة٦ٕدةت ا٣ٕؿثٲدح وا٧٣ض٤دف ا٣ددؽو٣ٰ ٤٣٘دح ا٣ٕؿثٲدح ٚددٰ 

٧٣٪ةٝنح ٦ندؿوع  28/9/2017ثٲؿوت ٱٮم ا٣ؼ٧ٲف ٰٚ 

ػُددح اٷصددةزة ا٣ؽو٣ٲددح ٚددٰ ا٤٣٘ددح ا٣ٕؿثٲددح ا٣ذددٰ د٧٪ع٭ددة 

 ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح ٵث٪ةء ا٤٣٘ةت اٵػؿى.

  دٞٮٱ٥ ثعٮث ٔؽة ٣٪نؿ٬ة ٰٚ ٦ض٤ح صة٦ٕح د٦نٜ ٤ٕ٤٣دٮم

ا٣ذٕؿٱددت، و٦ض٤ددح ادعددةد  ا٣ذؿثٮٱددح وا٣٪ٛكددٲح، و٦ض٤ددح

 ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح و٥٤ٔ ا٣٪ٛف.

  ٦ؿاصٕح ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮي ٣جعٮث ٔؽة ٰٚ ٬ٲبدح ا٧٣ٮقدٮٔح

 ا٣ٕؿثٲح.

  دع١ددٲ٥ ٝةا٧ددح ٧٣٭ددةرات اٹقددذ٧ةع ٚددٰ د٤ٕددٲ٥ ا٤٣٘ددح ا٣ٕؿثٲددح

٤٣٪ةَٞٲ٨ ث٘ٲؿ٬ة ٰٚ رقة٣ح ٦ةصكذٲؿ ٰٚ ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ٰ ٤٣٘دةت 

٤٠ٲح ا٣ذؿثٲح ثضة٦ٕح ظ٤دت ثضة٦ٕح د٦نٜ، ودع١ٲ٥ اقذجة٩ح ٰٚ 
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ظٮل ٝٲ٧ح ا٣ذكة٦ط ٚدٰ ظٲدةة ا٧٣ضذ٧دٓ ٣ٶقدذة ة ا٧٣كدةٔؽة 

ٔةانح ٔ٭ؽ ظٮري، ودع١دٲ٥ ثُةٝدح ٣ؿودؽ ا٣ُٺٝدح ا٤٣٘ٮٱدح 

٣ؽى أَٛدةل ا٣ؿٱدةض ٚدٰ رقدة٣ح ٦ةصكدذٲؿ ٚدٰ ٤٠ٲدح ا٣ذؿثٲدح 

ثضة٦ٕح ظ٤دت، ودع١دٲ٥ وظدؽات ٣٘ٮٱدح ٣ؿقدة٣ح ٦ةصكدذٲؿ، 

ٚدٰ  ا٧٣ذؼىىدٲ٨ودعؽٱؽ ا٣عةصةت ا٤٣٘ٮٱدح ٤٣ُدٺب ٗٲدؿ 

 ٰٚ ٦ٮاٝٙ اٹدىةل ا٤٣٘ٮي. ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

  اٵ٦د٨ ا٤٣٘دٮي ودوره ٚدٰ »إ٩ضةز ثعسدٲ٨ أو٣٭٧دة ٔ٪ٮا٩د٫

٩نؿ ٰٚ ٦ض٤ح ا٣ذٕؿٱت ا٣ىدةدرة « ٤ٔٯ ٬ٮٱح اٵ٦ح ا٣عٛةظ

٨ٔ ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٕؿثٰ ٤٣ذٕؿٱت وا٣ذؿص٧ح وا٣ذدأ٣ٲٙ وا٣٪ندؿ، 

ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮي ودوره ٰٚ ظ٧ةٱح ا٤٣٘دح »وزة٩ٲ٭٧ة ٔ٪ٮا٫٩ 

، وأ٣ٰٞ ٰٚ ٦عةًدؿة ث٧ض٧دٓ ا٤٣٘دح ا٣ٕؿثٲدح ٚدٰ «ا٣ٕؿثٲح

27/12/2017. 

  ٔٞؽ ٰٚ صة٦ٕح « ٦مقكح وزٲٞح و٨َ»ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٤٦ذٞٯ

 .5/11/2017و 4د٦نٜ ٰٚ 

  ظٌٮر اصذ٧ةع ٦ض٤ف أ٦٪ةء ا٣ضة٦ٕدح اٹٚذؿاًدٲح ثؿاةقدح

 .19/11/2017ا٣كٲؽة ٩ةات راٲف ا٣ض٧٭ٮرٱح ثذةرٱغ 

  ٦دٓ اٷٔٺ٦دٰ ٩ٌدةل « ٦دة إ٣دٯ ظدؽٍ »٣ٞةء د٤ٛـي ٰٚ ثؿ٩ة٦ش

زٗجٮر دعؽث ٚٲ٫ ٨ٔ ا٣ذؿثٲح ٤ٔٯ ا٧٣ٮاَ٪ح وا٣ٮٰٔ ا٤٣٘دٮي 

، 2/11/2017وا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح وا٧٣ٮقدٮٔح ثذدةرٱغ 
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دعددؽث ٚٲدد٫ ٔدد٨  21/11/2017و٣ٞددةء آػددؿ ثذددةرٱغ 

 ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ذٛىٲ٢ ٦ٓ اٷٔٺ٦ٲح ٣ٲةل ٤ٚعٮط.

 وٹ٧٬ة ٚدٰ دع١ٲ٥ اقذجة٩ذٰ ثعسٲ٨ ٰٚ رقة٣ذٰ ٦ةصكذٲؿ أ

ث٪ةء ٦ٕةٱٲؿ د٤ٕدٲ٥ ا٣ٞدؿاءة »ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ٰ ٤٣٘ةت، ٔ٪ٮا٩٭ة 

ٰٚ ًدٮء ٦ٛ٭دٮم ا١٣ٛةٱدح ا٤٣٘ٮٱدح ٤٣٪دةَٞٲ٨ ث٘ٲدؿ ا٤٣٘دح 

، وا٣سة٩ٲدح ٚدٰ ٤٠ٲدح ا٣ذؿثٲدح «ا٣ٕؿثٲح ٧٤٣كدذٮى ا٧٣ذٮقدٍ

اقددذؼؽام أ٣ٕددةب ا٣ع١ةٱددةت »ثضة٦ٕددح ظ٤ددت ٔ٪ٮا٩٭ددة 

 «.ا٤٣٘ٮٱح ٣ذعكٲ٨ ا٣ُٺٝح ا٤٣٘ٮٱح

 ٓصةاـة ٩ـار ٝجة٩ٰ ا٣نٕؿٱح ٰٚ ا٧٣ؿ٠دـ  ظٌٮر ظ٢ٛ دٮزٱ

 .20/12/2017ا٣سٞةٰٚ ث١ٛؿ قٮقح ثذةرٱغ 

 مياشط الدنتور مهي احلصين

  و٬دٰ «٦ض٧دٓ د٦ندٜ»٦ض٤دح ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮي ٚدٰ ٦دٮاد ،

 .٦ض٤ح ٚى٤ٲح ٱىؽر٬ة ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ

  وا٣ذؿص٧دح  ٦ؿ٠ـ ا٣ذٕؿٱدت»٦ض٤ح ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮي ٰٚ ٦ٮاد

٣ذةثٓ ٧٤٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲدح ٤٣ذؿثٲدح وا٣سٞةٚدح ا «وا٣ذأ٣ٲٙ وا٣٪نؿ

 .وا٤ٕ٣ٮم )اٵ١٣كٮ(

 ٰٚ و٬دٰ «ا٣سٞةٚدح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲدح»٦ض٤دح  ٦دٮاد ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮي ،

 ٦ض٤ح ٚى٤ٲح دىؽر٬ة ا٣ض٧ٕٲح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣كٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲح.
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 مياشط الدنتور موفل دعبول

 .إوؽار ٠ذةب ٦عُةت ٨٦ ٔجٜ ا٣ٲةق٧ٲ٨ 

 ٤٘ةت ٚدٰ صة٦ٕدح د٦ندٜ إ٣ٞةء ٦عةًؿة ٰٚ ٦ؿ٠ـ د٤ٕٲ٥ ا٣

 ظٮل أٱةم ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

  ظٌٮر اصذ٧ةٔةت ا٤٣ض٪ح ا٧٣ؿ٠ـٱح ٣ذ١٧ٲ٨ ا٤٣٘دح ا٣ٕؿثٲدح

ود٧سٲدد٢ ٬ددؾه ا٤٣ض٪ددح ٚددٰ وزارة اٵوٝددةف ووزارة ا٣ذ٤ٕددٲ٥ 

 ا٣ٕة٣ٰ ثٮاٝٓ ص٤كح ٰٚ ٢٠ م٭ؿ.

  إ٣ٞةء ٦عةًؿة ٰٚ ا٧٣ٕ٭ؽ ا٧٣ذٮقٍ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲدح وا٤ٕ٣دٮم

 ا٣نؿٔٲح ا٣ذةثٓ ٣ٮزارة اٵوٝةف.

 مياشط األشتاذ مرواٌ البواب

 .ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٦ؿاصٕح ٦ٮاد ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح 

 .٦ؿاصٕح ٦ٞةٹت ٰٚ ٦ض٤ح ا٣سٞةٚح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح 

 ةت ٦د٨ ددأ٣ٲٙ ا٣دؽ٠ذٮر ٦ؿاصٕح زٺزح ٠ذدت ٚدٰ ا٣ؿٱةًدٲ

 ٧ٔؿان ٝٮثة.

 مياشط الدنتور مازٌ املبارك

 ( ٨ٔ فرع نعهد الفتح للبييو٦عةًؿة ٰٚ صة٦ٕح ثٺد ا٣نةم )

 ٩ح ا٣ٕؿثٲح ثٲ٨ ا٧٣ّٞؿرات ٔ٪ؽ دعؽٱؽ اٹػذىةص(.)١٦ة
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 ( ( ٔد٨ )ا٧٣دؿأة البيات فرع٦عةًؿة ٰٚ صة٦ٕح ثٺد ا٣نةم

 وأ٬ؽاف ا٣ذ٤ٕٲ٥(.

  )٦عةًؿة ٰٚ صة٦ٕح ثٺد ا٣نةم )ٚؿع ا٣نٲغ أظ٧ؽ ٠ٛذةرو

 ثٕ٪ٮان: ػٮاَؿ دؿثٮٱّح.

  ٠ٛذددةرو( ٔدد٨ )ٝٲ٧٪ددة ٦عةًددؿة )ٚددٰ ٚددؿع ا٣نددٲغ أظ٧ددؽ

 وا٣ضٲ٢ ا٧٣ٕةوؿ(.

  ا٣سة٩ٮٱح ا٣نؿٔٲح ٤٣نٲغ ٔجؽ ا٣٘٪دٰ ا٣٪ةث٤كدٰ ٦عةًؿة ٰٚ

 ثٕ٪ٮان: ) ٠ؿٱةت دؿثٮٱح(.

 مياشط الدنتور ممدوح خصارة

  ٦ض٧دٓ ا٤٣٘دح ا٣ٕؿثٲدح »ظ٤ٞح د٤ٛـٱح ٰٚ ٝ٪ةة ق٧ة ا٣ٌٛةاٲح

 .23/2/2017ثذةرٱغ  «ا٧٣مقف ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔو

 ثذدةرٱغ  «ٱدٮم ا٤٣٘دح اٵم»ظ٤ٞح د٤ٛـٱح ٰٚ ٝ٪دةة ٩دٮر ا٣ندةم

27/2/2017. 

 ٞثذدةرٱغ  «ا٤٣٘دح وا٣عٲدةة»ح د٤ٛـٱح ٰٚ ٝ٪دةة ٩دٮر ا٣ندةم ظ٤

16/4/2017. 

  ٱٮم ا٣ذؿص٧ح ا٣ٕة٧٣ٰ»ظ٤ٞح د٤ٛـٱح ٰٚ اٷػجةرٱح ا٣كٮرٱح» 

 .30/9/2017ثذةرٱغ 
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 ٚدٰ ا٣ٕدة٥٣ا٣ٕؿثٲدح  ا٤٣٘ح »ظ٤ٞح د٤ٛـٱح ٰٚ ٝ٪ةة ٩ٮر ا٣نةم» 

 .12/11/2017 ثذةرٱغ

  ح ٦د٨ ٦ند١ٺت ا٤٣٘د»ظ٤ٞح د٤ٛـٱح ٰٚ ا٣ٌٛةاٲح ا٣كدٮرٱح

 .12/11/2017ثذةرٱغ  «ا٣ٕؿثٲح

  ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٦مد٧ؿ اٹظذٛةء ث٧دؿور ػ٧كدٲ٨ ٔة٦ًدة ٤ٔدٯ

ا٧٣ض٧ٰٕ ٦ع٧ؽ رًة ا٣نجٲجٰ ٧٦سًٺ ٧٣ض٧دٓ ا٣ّٕٺ٦ح وٚةة 

 .25/11/2017-22 ثذةرٱغ د٦نٜ

 مياشط الدنتورة لباىة مشوح

 الههام العلهية واإلدارية:

  .راٲف ٦ض٤ف أ٦٪ةء صة٦ٕح ا٧٣٪ةرة 

  ٤ٕٲة ٤٣ذ٧ٲـ واٷثؽاع.ٌٔٮ ا٣٭ٲبح ا٣ 

  .٦كذنةر ٣ؽى اٵ٦ة٩ح ا٣كٮرٱح ٤٣ذ٪٧ٲح 

 البحوث والدراشات واليدوات:

 «ا٣ذؿص٧دح ٚدٰ »٩دؽوة  ،«ا٣ذؿص٧ح ٰٚ قٮرٱح: واٝٓ وآٚدةق

، ا٣٭ٲبدددح ا٣كدددٮرٱح ١٤٣ذدددةب، ١٦ذجدددح اٵقدددؽ، «قدددٮرٱح

25/9/2017. 

  ٦ؿ٠ددـ د٦نددٜ ٣ٶثعددةث «ا٧٣٪ددة٬ش ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲددح»٩ددؽوة ،

 .2017ٱ٤ٮل أ ٦30ؽاد،  -وا٣ؽراقةت 
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 «٦ض٤ح ا٣ذٕؿٱت، ا٣ٕؽد «أزؿ ا٣ذؿص٧ح ٰٚ دُٮٱؿ ا٤٣٘ح اٵم ،

 .2017، ظـٱؿان 52

  :دور ا٣ٮٹٱةت ا٧٣ذعؽة وا٧٧٣ة٣دٟ »دؿص٧ح ثعر ثٕ٪ٮان

صكدٮر ٦ض٤دح ذٮٚٲٜ ثؿٗدٮ، ٣ «ا٣٪ُٛٲح ٰٚ ا٣سٮرات ا٣ٕؿثٲح

 .2017( رثٲٓ 7زٞةٚٲح، ا٣ك٪ح ا٣سة٣سح، ا٣ٕؽد )

 «٦ددح إ٣ددٯ ، دراقدح ٦ٞؽّ «٧ة٩ٲحا٣٭ٮٱدح ا٣سٞةٚٲددح ٤٣ذ١ٲدح ا٣كدد٤ٲ

 .31/3/2017اٵ٦ة٩ح ا٣كٮرٱح ٤٣ذ٪٧ٲح، 

 «ٰ٦ض٤ح ، «دـٚٲذةن دٮدوروف و٦ؽػ٫٤ إ٣ٯ اٵدب ا٣ٕضةاج

 .27/8/2017مؿٚةت، د٦نٜ 

  ،8/12/2017إ٩ضةز ا٣ؼُح اٷقذؿادٲضٲح ٣ضة٦ٕح ا٧٣٪ةرة. 

 .إ٩ضةز دراقح اقذنةرٱح ٣ٞة٩ٮن ا٣ذؿاث ا٣سٞةٰٚ ا٧٣ةدي وا٣ٺ ٦ةدي 

 ٬ٲبةت  ٧٣ى٤عحذٞٮٱ٥ ا٧٤ٕ٣ٰ ٣ٕؽد ٨٦ ا٣جعٮث، إ٩ضةز ا٣

 و٦ضٺت ٧٤ٔٲح ٦ع٧١ح.

   ٬ٲبدةت ٧٤ٔٲدح  ٧٣ىد٤عحإ٩ضةز دٞدٮٱ٥ ٔدؽد ٦د٨ ا١٣ذدت

 (.1وزٞةٚٲح )ػٲةل ا٢ْ٣، وٲؽ٩ةٱة، ا٨ٛ٣ ا٣عؽٱر ج

 مياشط الدنتور ٍاىي رزم

   :دُجددٓ )دار ا١ٛ٣ددؿ ثؽ٦نددٜ( ٠ذةثًددة ٦دد٨ دددأ٣ٲٰٛ ٔ٪ٮا٩دد٫

 .«اٹ٩ٛضةر اٵ٥ْٔ، و٩نٮء ا١٣ٮن»
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 مياشط الدنتور عبد الياصر عّصاف

  ٚددٰ ٩ددؽوة ٱددٮم ا٤٣٘ددح ا٣ٕؿثٲّددح ا٣ذددٰ أٝة٦ذ٭ددة وزارةُ ا٧٣نددةر٠ح

ٰٚ ١٦ذجح اٵقدؽ ث٧عةًدؿة  5/3/2017ا٣سٞةٚح ٱٮم اٵظؽ 

 ٔ٪ٮا٩٭ة )ا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮّي وأزؿه ٰٚ ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣ٕؿثٲّح(.

  ٩نؿ ٠ذٲّت )٨٦ وعٲط ا٣ٞٮل وٚىٲع٫: أ٣ٛدةظ وأقدة٣ٲت

ٌٝةٱة ٣٘ٮٱّح ا٣ذٰ دىدؽر ٔد٨  ق٤ك٤حأزٲؿ ظٮ٣٭ة ٗجةر( ٰٚ 

 ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ّح ا٣كٮرٱّح ١٤٣ذةب ٰٚ وزارة ا٣سٞةٚح ثؽ٦نٜ.

   ٰإٔؽاد ثعر ثٕ٪ٮان )ظةمٲح ٤ٔدٯ ٚىدةح ا٣ٕة٦ٲّدح: رأّي ٚد

ا٣ذأوٲ٢ وا٣ذُجٲٜ( ٩ُِنؿ ٰٚ ٦ض٤ّح )ا٣ذؿاث ا٣نٕجٰ( ا٣ٛىد٤ٲّح 

 (.2017، 7-6ا٣ىةدرة ٨ٔ وزارة ا٣سٞةٚح ثؽ٦نٜ ا٣ٕؽد )

 ا٧٣ؼُٮَةت ا٧٣ّٞؽ٦ح ٤٣٪نؿ إ٣ٯ ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ّدح  ٝؿاءة ثٕي

ا٣كٮرٱّح ١٤٣ذةب، وا٧٣ؽٱؿٱّدح ا٣ٕة٦ّدح ٤٣ذدؿاث ا٣ندٕجٰ ٚدٰ 

 وزارة ا٣سٞةٚح، ودٞٮٱ٧٭ة.

  دع١دٲ٥ ثٕدي اٵثعددةث ٧٣ض٤ّدح صة٦ٕددح د٦ندٜ ٣ددٴداب

( ا٣ذدٰ دىدؽر  ّٰ وا٤ٕ٣ٮم اٷ٩كة٩ٲّح، و٦ض٤ح )ا٣ذدؿاث ا٣ٕؿثد

 ٨ٔ ادّعةد ا١٣ذّةب ا٣ٕؿب ٰٚ د٦نٜ.

 ٣دجٕي أٌٔدةء ا٣٭ٲبدح ا٧٣ن ّٰ ةر٠ح ٰٚ ٚعده اٷ٩ذدةج ا٧٤ٕ٣د

 ا٣ذؽرٱكٲّح ا٧٣ؿّمعٲ٨ ٤٣ذٕٲٲ٨ ٰٚ ثٕي ٚؿوع صة٦ٕح د٦نٜ.
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  ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٦٪ةٝنح رقة٣ح ا٣ؽ٠ذٮراه ا٣ذٰ أّٔؽد٭ة ا٣ُة٣جدح

صة٦ٕح  -٤٠ٲح اٳداب-آٹء ا٣ضٮػٰ ٰٚ ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲّح

 د٦نٜ، ثٕ٪ٮان )ّة٬ؿة اٹقدذ٘٪ةء ٚدٰ ا٣٪عدٮ ا٣ٕؿثدٰ ٚدٰ

ؿ اٵٔندٯ(، ًٮء ٩ْؿٱّح ا٣٪٥ْ ٦ٓ دراقح دُجٲٞٲّح ٤ٔٯ مٕ

 .26/12/2017ز٪ٲ٨ ا٧٣ٮاٜٚ ٣د ٱٮم اٹ

  ٝؿاءة ثٕي ا١٣ذت ا٧٣ّٞؽ٦ح ٤٣٪ندؿ إ٣دٯ ثٕدي دور ا٣٪ندؿ

 ا٣ؼةّوح، ودٞٮٱ٧٭ة.
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 مطبوعات اجملنعخامًصا: 

 :اٳدٲح ا١٣ذت 2017أوؽر ا٧٣ض٧ٓ ػٺل ٔةم 

 89/ ٨٦ ا٧٣ض٤ؽ /4/ و/3// و2/ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضـء/. 

 ٚ٭ةرس ٦ٞىٮرة اث٨ درٱؽ. 

  م.2016ا٣ذٞؿٱؿ ا٣ك٪ٮي ٨ٔ ٔةم 

 

 شادًشا: دار الهتب العاٍرية

 .د٧خ ٦ذةثٕح أ٧ٔةل ا٣ٛ٭ؿقح وا٣ذؽٝٲٜ ٰٚ ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح 

 

 شابًعا: مهتبة اجملنع

  ٓث٤ٖ ٔؽد ا١٣ذدت ا٣ذدٰ قدض٤خ ٚدٰ ٝٲدٮد ١٦ذجدح ا٧٣ض٧د

 .ٔ٪ٮا٩ًة (164)
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 موازىة اجملنع -ثامًيا

 الهوازىة الجارية -2

/ 15107ض٧دٓ ا٤٣٘دح ا٣ٕؿثٲدح ٤٣ٛدؿع /٦ٮاز٩دح ث٤٘خ ٦

وٝددؽ /124 175، ثددفٹف ا٤٣ٲددؿات ا٣كددٮرٱح، /٣2017ٕددةم 

د٧إددخ ٔددؽة ٦٪ددةٝٺت ثددٲ٨ ا٣ج٪ددٮد ػددٺل ا٣ٕددةم ٤٣ٌددؿورات 

 .وظةصح ا٣ىؿف

ثددفٹف ا٤٣ٲددؿات  ٚٞددؽ ث٤٘ددخ 2017 ٕددةم٣ ٪ٛٞددةتا٣أ٦إددة 

: روادددت ٠ةٚددحا٣ج٪ددٮد ثددٲ٨ ٦ٮّزٔددح /101 610/ ا٣كددٮرٱح

 -٦عؿوٝددةت -وددٲة٩ح -ٝؿَةقددٲح -٩ٛٞددةت -ودٕٮٱٌددةت 

ثؽل امذؿاك ث٧مقكةت ٔؿثٲدح ودو٣ٲدح  - ٩ؽوات و٦مد٧ؿات

 %.82...إ٣غ وث٪كجح  ا٣ذـا٦ةت ػـٱ٪ح ٔة٦ح -

 الهوازىة الشتحهارية -1

ٚٞددٍ /95/ 2017ا٧٣ٮاز٩ددح اٹقددذس٧ةرٱح ٣ٕددةم  ث٤٘ددخ

 ٦ؼىىددح ٧٣نددؿوع ة قددٮرٱح٤٦ٲددٮن ٣ٲددؿ ػ٧كددح ودكددٕٲ٨

دار ا١٣ذت ا٣ْة٬ؿٱدح، وثة٣ذعؽٱدؽ ددؽٔٲ٥  «دضؽٱؽ واقذجؽال»
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ا٧٣ذةػ٧دح ٤٣ْة٬ؿٱدح  ودؿ٦ٲ٥ ثٲخ ا٣ٞٮد٤ٰ و٬ٮ ٨٦ ا٧٣عةًؿ

٧٣نددؿوع دددؿ٦ٲ٥ ا٣ْة٬ؿٱددح، ٣ٲددذ٥ ٚٲ٧ددة ثٕددؽ  وٱٕذجددؿ ٦ذ٧ً٧ددة

ا٧٣ضدددةورة  اقدددذ٧١ةل ددددؽٔٲ٥ وددددؿ٦ٲ٥ ثٞٲدددح ا٧٣عةًدددؿ

ٞدةٰٚ ٦ذ٧ٲدـ ٚدٰ وا٧٣كذ١٤٧ح ٧٣ى٤عح ا٧٣ض٧ٓ ٣ج٪ةء وؿح ز

 .د٦نٜ ا٣ٞؽٱ٧ح

ا٩ح اٹقذس٧ةرٱح ٚ٭دٰ ٦ٮزٔدح زأ٦ة ا٧٣جة٣ٖ ا٧ُ٣ؿوؽة ثة٧٣ٮ

دَؽد وأدوات  -ثٲ٨ ا٣ج٪ٮد ا٣ذة٣ٲح: ٦جة٩ٰ وإ٩ندةءات  أزدةث  -ُٔ

٩ٛٞددةت دأقددٲف، وا٣ٞكدد٥ اٵ٠جددؿ ٦دد٨  -و٦ٕددؽات ١٦ةدددت 

 ٧٤٣جة٩ٰ واٷ٩نةءات. اٹٔذ٧ةد ٦ؼّىه

ؽ ث٤٘دخ ثدفٹف أ٦ة ا٣٪ٛٞةت ٨٦ ا٧٣ٮاز٩ح اٹقذس٧ةرٱح ٚٞد

/ ٚٞدٍ زٺزدح وػ٧كدٲ٨ ٤٦ٲدٮن 53 472ا٤٣ٲؿات ا٣كٮرٱح /

قٮرٱح ٹ ٗٲؿ ٦ٮزٔح ثدٲ٨  وأرث٧ٕبح واز٪ٲ٨ وقجٕٲ٨ أ٣ٙ ٣ٲؿة

 .%56ا٣ج٪ٮد ا٣كةثٞح أي ث٪كجح 
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 « أىباء جمنعية »
[2] 

 أعضاء جممع اللغة العربوة بدمشق

  ( م1027 -ه 2418يف مطلع عام )

 األعضـاء –أ 

 يخ دخول ادجمعتار

 6791 الدكتقر حمؿد هقثؿ اخلقاط

 حاشـلادالدكتقر حمؿد مروان 

شرئقس ادجؿع»  

6797 

 الدكتقر حمؿقد السقد

شكائب رئقس ادجؿع»  

1006 

 الدكتقر حمؿد مؽل احلسـل

شأمغ ادجؿع»  

1006 

 1001 الدكتقر مقفؼ دظبقل

 1001 الدكتقر مازن ادبارك

 1002 الدكتقر أكقر اخلطقب

 1002 الدكتقر ممدوح خسارة

 1002 األشتاذ مروان البقاب

 1002 الدكتقر ظؿر صابسقغ

 يخ دخول ادجمعتار

 1002 الدكتقر حمؿد حمػؾ

 1002 الدكتقر ظقسك العاكقب

 1002 حالدكتقرة لباكة مشق  

 1002 الدكتقر ظبد اإللف كبفان

 1060 الدكتقر هاين رزق

 1060 الدكتقر أمحد قدور

 1060 الصػدي الدكتقر حمؿد شعقد

 1061 الدكتقر وهب رومقة

 1061 الدكتقر رفعت هزيؿ

 1061 الدكتقر ظبد الـاس ظساف

اج  1061 الدكتقر ظبقد الّس 

 1061 الدكتقر حمؿد ضقب تقزيـل
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 األعضاء ادراسلون يف البلدان العربوة -ب

 تاريخ دخول ادجمع

  ادملكة األردىوة اهلاشموة

 ؿ خؾقػةالدكتقر ظبد الؽري

 شرئقس ادجؿع»

6721 

 6721 الدكتقر حمؿقد السؿرة

 1001 الدكتقر ظدكان بخقت

 1001 الدكتقر ظع حمافظة

 1061 الدكتقر شؿر الدرويب

  اجلمهورية التوىسوة

 6721 الدكتقر رصاد محزاوي

 6771 األشتاذ أبق الؼاشؿ حمؿد كرو

 6771 الدكتقر إبراهقؿ صبقح

 6771 بـ مرادالدكتقر إبراهقؿ 

 الدكتقر ظبد القهاب بقحديبة

 شرئقس بقت احلؽؿة»
1000 

ي  1001 الدكتقر ظبد السالم ادسد 

 تاريخ دخول ادجمع

 1001 الدكتقر ظبد الؾطقػ ظبقد

  اجلمهورية اجلزائرية

 6791 الدكتقر أمحد ضالب اإلبراهقؿل

 1001 الدكتقر ظبد ادؾؽ مرتاض

 1001 الدكتقر العريب ولد خؾقػة

 1009 لح بؾعقدالدكتقر صا

 1061 الدكتقر ظثامن السعدي

  ادؿؾؽة العربقة السعقدية

 1000 الدكتقر أمحد حمؿد الضبقب

 1000 الدكتقر ظبد اهلل صالح العثقؿغ

 1000 الدكتقر ظبد اهلل الغذامل

ـ الرحقؿ ظسقالن  1009 الدكتقر ظبد اهلل ب

  مجفقرية السقدان

 األشتاذ ظع أمحد بابؽر

 شدجؿعرئقس ا»

1009 

_____________________________________________ 

 ( ذكرت األقطار وفًؼا لؾستقب اهلجائل، واألشامء وفًؼا لؾستقب الزمـل.*)
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ـ حاج ماجد  1061 الدكتقر وايف صالح الدي

 1061 الدكتقر حسـ بشر صديؼ

  اجلمهورية العربوة السورية

 6771 ظؿر الدقاقالدكتقر 

 1000 كتقر أمحد دمهانالد

 1000 الدكتقر ظدكان محقي

 1000 الدكتقر ظدكان درويش

 1000 الدكتقر حمؿد مرايايت

 1001 الدكتقر رضقان الداية

 1001 الدكتقر صالح كزارة

 1001 الدكتقر ظبد الؽريؿ رافؼ

 1001 الدكتقر ظع أبق زيد

 1001 الدكتقر ظع ظؼؾة ظرشان

 1001 يالدكتقرة فاتـ حمجاز

 1001 الدكتقر حمؿد حسان الطقان

 1001 الدكتقر حمؿقد الربداوي

 1001 الدكتقر حيقك مر ظؾؿ

 1009 الدكتقر أمحد احلاج شعقد

 1009 الدكتقر ظبد احلؾقؿ مـصقر

 1009 الدكتقر ظامد الصابقين

 1061 الدكتقرة أشقدة صفبـدر

 1061 الدكتقر ظبد اجلبار الضحاك

 1061 ن بركةالدكتقر ظدكا

 1061 الدكتقر ظؼقؾ ادرظل

 1061 الدكتقر فايز الداية

 1061 احلػقانالدكتقر فقصؾ 

 1061 الدكتقر قاشؿ شارة

 1061 الدكتقر حمؿد ظبدو فؾػؾ

 1061 األشتاذ حمؿد ظدكان شامل

 1061 الدكتقرة مـك إلقاس

 1061 الدكتقر مقخائقؾ معطل

  اجلمهورية العراقوة

 1000 كاجح الراويالدكتقر 

 الدكتقر أمحد مطؾقب

 شرئقس ادجؿع»

1000 

 1001 الدكتقر حمؿقد حقاوي محاش

 1001 الدكتقر بشار ظقاد معروف
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 1009 الدكتقر داخؾ حسـ جريق

 1009 الدكتقر ظع الؼاشؿل

 1009 الدكتقر صالح مفدي الػرضقد

  فلسطني

 الدكتقر أمحد حسـ حامد

شرئقس ادجؿع»  
1009 

  الكويت

 6771 الدكتقر ظبد اهلل غـقؿ

 1000 الدكتقر ظع الشؿالن

 1000 الدكتقر شؾقامن العسؽري

 1000 الدكتقر شؾقامن الشطل

 1001 األشتاذ ظبد العزيز البابطغ

 1061 الدكتقر مسارع الراوي

  اجلمهورية اللبناىوة

 6791 الدكتقر فريد شامل احلداد

 1000 الـجار الدكتقر ظز الديـ البدوي

 1001 الدكتقر جقرج ظبد ادسقح

  اللوبوة العربوة اجلامهريية

 6771 الدكتقر حمؿد أمحد الرشيػ

  مجهورية مرص العربوة

 6721 الدكتقر رصدي الراصد

 6721 األشتاذ وديع فؾسطغ

 6771 الدكتقر حمؿقد ظع مؽل

 6771 األشتاذ مصطػك حجازي

 6771 األشتاذ حمؿقد ففؿل حجازي

 1000 الدكتقر جابر ظصػقر

 1001 الدكتقر حسغ كصار

 1000 الدكتقر ظبد احلافظ حؾؿل

 1001 الدكتقرة وفاء كامؾ فايد

 1009 الدكتقر كبقؾ ظع

 1061 الدكتقر صالح فضؾ

  ادملكة ادغربوة

 6721 الدكتقر حمؿد بـ ذيػة

 6771 الدكتقر ظباس اجلراري

 1000 ربقشالدكتقر ظبد الؾطقػ ب

 1001 األشتاذ ظبد الؼادر زمامة

 1001 الدكتقر الشاهد البقصقخل

  اجلمهورية العربوة الومنوة

 1000 الدكتقر ظبد العزيز مؼالح
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 األعضاء ادراسلون يف البلدان األخرى -ج

 تاريخ دخول ادجمع

  أزبكستان

 6771 الدكتقر كعؿة اهلل إبراهقؿقف

  إسباىوة

 6771 قسقس ريق شالقدوالدكتقر خ

  أداىوة

 6771 الدكتقر رودلػ زهلايؿ

 1001 الدكتقر فقلػ ديسيش فقرش

  إيران

 6721 الدكتقر فروز حريرجل

 6721 الدكتقر حمؿد باقر حجتل

 6721 الدكتقر مفدي حمؼؼ

 1001 الدكتقر حمؿد ظع آذر صب

 1001 الدكتقر حمؿد ظع التسخري

 1001 ي اآلصػلالدكتقر حمؿد مفد

  باكستان

 6771 الدكتقر أمحد خان

  البوسنة واهلرسك

 1001 الدكتقر أشعد دراكقفقتش

 تاريخ دخول ادجمع

 1001 الدكتقر فتحل مفدي

 1001 الدكتقر حمؿد أركاؤوط

  تركوة

 6799 الدكتقر فماد شزكغ

ـ  الددددكتقر إحسدددان أكؿدددؾ الددددي

 وغؾقأ
6721 

  روماىوة

 1001 الدكتقر كؼقال دويرصقان

  لصنيا

 6721 األشتاذ ظبد الرمحـ كاجقكغ

 1009 الدكتقرة أمؾ ققه صقه هقه

  فرىسة

 6721 كدره مقؽقؾأاألشتاذ 

 6771 األشتاذ جاك الكغاد

 6771 األشتاذ جقرج بقهاس

 6771 األشتاذ جرار تروبق

  اهلنـد

 1001 الدكتقر حمؿد أمجؾ أيقب اإلصالحل
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[1] 

 ة بدمشل الراحموٌأعضاء جمنع المغة العربي

 رؤساء ادجمع الراحلون -أ

 

 مدة تولِّوه رئاسة ادجمع رئوس ادجمع

 (6711 - 6767) األشتاذ حمؿد كرد ظع

 (6717 - 6711) األشتاذ خؾقؾ مردم بؽ

 (6712 - 6717) األمر مصطػك الشفايب

 (6721 - 6712) الدكتقر حسـل شبح

 (1002 -6721) الدكتقر صاكر الػحام
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 أعضاء جمنع المغة العربية بدمشل الراحموٌ
 األعضاء الراحلون -ب

 

 الوفاة 

 6710 الشقخ ضاهر السؿعقين اجلزائري

 6711 األشتاذ إلقاس قدد

 6712 األشتاذ شؾقؿ البخاري

 6717 األشتاذ مسعقد الؽقاكبل

 6716 األشتاذ أكقس شؾقم

 6711 قريحاألشتاذ شؾقؿ ظـ

 6711 مسي قـدلػتاألشتاذ 

 6711 الشقخ شعقد الؽرمل

 6711 الشقخ أمغ شقيد

 6711 األشتاذ ظبد اهلل رظد

 6796 الشقخ ظبد الرمحـ شالم

 6791 األشتاذ رصقد بؼدوكس

 6791 األشتاذ أديب التؼل

 الوفاة 

 6791 الشقخ ظبد الؼادر ادبارك

 6792 األشتاذ معروف األركاؤوط

 6716 الدكتقر مجقؾ اخلاين

 6711 األشتاذ حمسـ األمغ

 األشتاذ حمؿد كرد ظع

 «رئقس ادجؿع»

6711 

 6711 األشتاذ شؾقؿ اجلـدي

 6711 األشتاذ حمؿد البزم

 الشقخ ظبد الؼادر ادغريب 

 شكائب رئقس ادجؿع»

6711 

 6711 األشتاذ ظقسك إشؽـدر ادعؾقف

 األشتاذ خؾقؾ مردم بؽ 

 شرئقس ادجؿع»

6717 
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 الوفاة 

 6716 صد خاضرالدكتقر مر

 6711 األشتاذ فارس اخلقري

 األشتاذ ظز الديـ التـقخل

 شكائب رئقس ادجؿع»

6711 

 األشتاذ األمر مصطػك الشفايب

 شرئقس ادجؿع»

6712 

 األمر جعػر احلسـدل 

 شأمغ ادجؿع»

6790 

 6796 الدكتقر شامل الدهان

ـ الؽقاكبل  6791 الدكتقر حمؿد صالح الدي

 6791 ف الـؽدياألشتاذ ظار

 6791 البقطار ةاألشتاذ حمؿد هبج

 6791 الدكتقر مجقؾ صؾقبا

 6797 الدكتقر أشعد احلؽقؿ

 6720 األشتاذ صػقؼ جزي

 الوفاة 

 6720 الدكتقر مقشقؾ اخلقري

 6726 األشتاذ حمؿد ادبارك

 6721 الدكتقر حؽؿة هاصؿ

 6721 األشتاذ ظبد الؽريؿ زهقر ظدي

 الدكتقر صؽري فقصؾ

 « ادجؿعأمغ»

6721 

 6721 الدكتقر حمؿد كامؾ ظقاد

 الدكتقر حسـل شبح

 شرئقس ادجؿع»

6721 

 6722 األشتاذ ظبد اهلادي هاصؿ

 6771 األشتاذ أمحد راتب الـػاخ

 6771 األشتاذ ادفـدس وجقف السامن

 الدكتقر ظدكان اخلطقب

 شأمغ ادجؿع»

6771 

 6777 الدكتقر مسعقد بقبق
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 الوفاة 

 1000 بديع الؽسؿالدكتقر حمؿد 

 1006 الدكتقر أجمد الطرابؾز

 1001 الدكتقر خمتار هاصؿ

 1001 الدكتقر ظبد القهاب حقمد

 1001 الدكتقر ظادل العقا

 1001 األشتاذ حمؿد ظاصؿ بقطار

 1001 الدكتقر ظبد احلؾقؿ شقيدان

 1009 الدكتقر حمؿد ظبد الرزاق قدورة

ام  الدكتقر صاكر الػح 

 شعرئقس ادجؿ»

1002 

 1002 الدكتقر ظبد الؽريؿ القايف

 1060 األشتاذ جقرج صدقـل

 الوفاة 

 1066 الدكتقر حمؿد زهر البابا

 الدكتقر ظبد الؽريؿ األصس

 شظضق ذف»

1066 

 

إحسان الـصحمؿد الدكتقر   1061 

 1061 الدكتقر حمؿد ظزيز صؽري

 1061 الدكتقرة لقذ الصباغ

 1061 األشتاذ شؾقامن العقسك

دكتقر ظبد اهلل واثؼ صفقدال  1061 

 1061 األشتاذ صحادة اخلقري
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 األعضاء ادراسلون الراحلون من األقطار العربوة -ج

 الوفاة 

  ادملكة األردىوة اهلاشموة

 6790 األشتاذ حمؿد الرشيؼل

 الدكتقر حمؿقد إبراهقؿ

 الدكتقر شامل خؾػ محاركة

6777 

1060 

 1061 الديـ األشدالدكتقر كاس 

 1069 الدكتقر كشلت محاركة 

  اجلمهورية التوىسوة

ـ حسـل ظبد القهاب  6712 األشتاذ حس

 6790 األشتاذ حمؿد الػاضؾ بـ ظاصقر

 6791 األشتاذ حمؿد الطاهر بـ ظاصقر

 6791 األشتاذ ظثامن الؽعاك

 6771 الدكتقر شعد غراب

ر  6777 الدكتقر شؾقؿ ظام 

 1009 سقيز الد الدكتقر حمؿ

 الوفاة 

 الدكتقر صالح اجلابري

 األشتاذ حمؿد ادزايل

 الدكتقر حمؿد احلبقب بؾخقجة

1007 

1060 

1061 

  اجلمهورية اجلزائرية

 6717 الشقخ حمؿد بـ أيب صـب

 6711 األشتاذ حمؿد البشر اإلبراهقؿل

 6797 حمؿد العقد حمؿد ظع خؾقػة

 6771 األشتاذ مقلقد قاشؿ

 6772 لح اخلريفاألشتاذ صا

 1061 الدكتقر أبق الؼاشؿ شعداهلل

 1069 الدكتقر ظبد الرمحـ احلاج صالح

  ادملكة العربوة السعودية

 6791 األشتاذ خر الديـ الزركع

 6771 األشتاذ ظبد العزيز الرفاظل
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 الوفاة 

 1000 األشتاذ محد اجلارس

 األشتاذ حسـ ظبد اهلل الؼرر

 األشتاذ ظبد اهلل بـ مخقس

1009 

1066 

 1061 األشتاذ ظقض الؼقزي

  مجهورية السودان

 6790 الشقخ حمؿد كقر احلسـ

 1001 الدكتقر حمقل الديـ صابر

 1001 الدكتقر ظبد اهلل الطقب

 1001 األشتاذ حسـ فاتح قريب اهلل

 1001 األشتاذ رس اخلتؿ اخلؾقػة

  اجلمهورية العربوة السورية

 6711 الدكتقر صالح قـباز

 6712 األب جرجس صؾحت

 6711 األب جرجس مـش

 6711 األشتاذ مجقؾ العظؿ

 6711 الشقخ كامؾ الغزي

 الوفاة 

 6711 األشتاذ جزائقؾ رباط

 6712 األشتاذ مقخائقؾ الصؼال

 6796 األشتاذ قسطاكل احلؿيص

 6791 امن األمحدقالشقخ شؾ

 6791 الشقخ بدر الديـ الـعساين

 6792 األشتاذ ادوارد مرقص

 6716 األشتاذ راغب الطباخ

 6716 الشقخ ظبد احلؿقد اجلابري

 6716 الشقخ حمؿد زيـ العابديـ

 6711 الشقخ ظبد احلؿقد الؽقايل

 6711 الشقخ حمؿد شعقد العريف

 6719 البطريرك مار اغـاضققس افرام

 6712 ادطران مقخائقؾ بخاش

 6719 األشتاذ كظر زيتقن

 6717 ايلالدكتقر ظبد الرمحـ الؽق

 األشتاذ حمؿد شؾقامن األمحد

 شبدوي اجلبؾ»

6726 
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 الوفاة 

 6770 األشتاذ ظؿر أبق ريشة

 6779 الدكتقر صاكر مصطػك

 1000 الدكتقر قسطـطغ زريؼ

 1000 الدكتقر خالد اداغقط

 1001 األشتاذ ظبد ادعغ ادؾقحل

 الدكتقر ظبد السالم السماكقـل

 الدكتقر ظبد السالم العجقع

1001 

1001 

 1002 الدكتقر ظبد اهلل ظبد الدايؿ

 1060 الدكتقر صالح الديـ ادـجد

 1066 الدكتقر ظدكان تؽريتل

 1066 األشتاذ مدحة ظؽاش

البطريددرك مددار أغـدداضققس زكددا 

 األول ظققاص

1069 

 1069 الدكتقر برهان العابد

 1061 الدكتقر ظؿر مقشك باصا

 1061 األشتاذ حمؿقد فاخقري

 1069 ر صادق فرظقنالدكتق

 الوفاة 

  اجلمهورية العراقوة

 6719 األشتاذ حمؿقد صؽري اآللقد

 6711 األشتاذ مجقؾ صدقل الزهاوي

 6791 األشتاذ معروف الرصايف

 6791 األشتاذ ضف الراوي

 6799 األب اكستاس ماري الؽرمع

 6710 الدكتقر داود اجلؾبل ادقصع

 6716 األشتاذ ضف اهلاصؿل

 6711 ؿد رضا الشبقبلاألشتاذ حم

 6717 األشتاذ شاضع احلرصي

 6717 األشتاذ مـر الؼايض

 6717 الدكتقر مصطػك جقاد

 6796 األشتاذ ظباس العزاوي

 6791 األشتاذ كاطؿ الدجقع

 6791 األشتاذ كامل إبراهقؿ

 6799 الدكتقر كاجل معروف

ـاضققس يعؼقب الثالث  6720 البطريرك اغ
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 الوفاة 

 6721 رزاق حمقل الديـظبد الالدكتقر 

 6721 الدكتقر إبراهقؿ صقكة

 6721 الدكتقر فاضؾ الطائل

 6729 الدكتقر شؾقؿ الـعقؿل

 6729 األشتاذ ضف باقر

 6729 الدكتقر صالح مفدي حـتقش

 6721 األشتاذ أمحد حامد الرصاف

 6722 الدكتقر أمحد ظبد الستار اجلقاري

 6770 الدكتقر مجقؾ شعقد

 6771 قركقس ظقاداألشتاذ ك

 6771 الشقخ حمؿد هبجة األثري

 6772 األشتاذ حمؿقد صقت خطاب

 6772 الدكتقر فقصؾ دبدوب

 1006 الدكتقر إبراهقؿ السامرائل

 1001 الدكتقر حمؿد تؼل احلؽقؿ

 1001 الدكتقر صالح أمحد العع

 الوفاة 

 1001 الدكتقر ظبد العزيز البسام

 1001 الدكتقر مجقؾ ادالئؽة

 1001 تقر ظبد الؾطقػ البدريكالد

 1007 الدكتقر حسغ ظع حمػقظ

 كتقر ظبد العزيز الدوريالد

 الدكتقر حمؿقد اجلؾقع

1060 

1066 

 1066 أ. هالل كاجل

 1061 الدكتقر يقشػ ظز الديـ

  فلسطني

 6716 األشتاذ كخؾة زريؼ

 6796 الشقخ خؾقؾ اخلالدي

 6799 األشتاذ ظبد اهلل خمؾص

 6792 ذ حمؿد إشعاف الـشاصقبلاألشتا

 6711 األشتاذ خؾقؾ السؽاكقـل

 6719 األشتاذ ظادل زظقس

ـقؽل  6711 األب أوغسطغ مرمرجل الدوم

 6796 األشتاذ قدري حافظ ضققان
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 الوفاة 

 6771 األشتاذ أكرم زظقس

 1001 الدكتقر إحسان ظباس

 1001 األشتاذ أمحد صدقل الدجاين

 1001 الدكتقر إدوارد شعقد

  الكويت

 1061 الدكتقر خالد ظبدالؽريؿ مجعة

  اجلمهورية اللبناىوة

 6711 األشتاذ حسـ بقفؿ

 6719 األب لقيس صقخق

 6719 األشتاذ ظباس األزهري

 6717 األشتاذ ظبد الباشط فتح اهلل

 6710 الشقخ ظبد اهلل البستاين

 6710 األشتاذ جز ضقمط

 6790 األشتاذ أمغ الرحياين

 6796 تاذ جرجل يـلاألش

 6791 الشقخ مصطػك الغاليقـل

 6791 األشتاذ ظؿر الػاخقري

 الوفاة 

 6792 األشتاذ بقلس اخلقيل

 6716 الشقخ إبراهقؿ ادـذر

 6711 شالعامع»الشقخ أمحد رضا 

 6711 األشتاذ فقؾقب ضرزي

 6719 الشقخ فماد اخلطقب

 6712 الدكتقر كؼقال فقاض

 6710 األشتاذ شؾقامن طاهر

 6711 األشتاذ مارون ظبقد

 بشارة اخلقري  األشتاذ

 شاألخطؾ الصغر»

6712 

 6791 األشتاذ أمغ كخؾة

 6799 األشتاذ أكقس مؼدد

 6792 األشتاذ حمؿد مجقؾ بقفؿ

 6721 الدكتقر صبحل ادحؿصاين

وخ  6729 الدكتقر ظؿر فر 

 6771 األشتاذ ظبد اهلل العاليع

 1001 الدكتقر كؼقال زيادة
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 الوفاة 

 1007 الدكتقر حمؿد يقشػ كجؿ

 1061 الدكتقر أمحد صػقؼ اخلطقب

 اجلامهريية العربوة اللوبوة

 الشعبوة االشرتاكوة

 

 6721 األشتاذ ظع الػؼقف حسـ

 1066 الدكتقر ظع ففؿل خشقؿ

  مجهورية مرص العربوة

 6719 األشتاذ مصطػك لطػل ادـػؾقضل

 6711 األشتاذ رفقؼ العظؿ

 6719 ذ يعؼقب سوفاألشتا

 6710 األشتاذ أمحد تقؿقر

 6711 األشتاذ أمحد كامل

 6711 األشتاذ حافظ إبراهقؿ

 6711 األشتاذ أمحد صققل

 6711 األشتاذ داود بركات

 6719 األشتاذ أمحد زكل باصا

 6711 األشتاذ حمؿد رصقد رضا

 الوفاة 

 6711 األشتاذ أشعد خؾقؾ داغر

 6719 األشتاذ مصطػك صادق الرافعل

 6712 األشتاذ أمحد اإلشؽـدري

 6791 الدكتقر أمغ ادعؾقف

 6791 الشقخ ظبد العزيز البرشي

 6799 األمر ظؿر ضقشقن

 6791 الدكتقر أمحد ظقسك

 6799 الشقخ مصطػك ظبد الرازق

 6792 األشتاذ أكطقن اجلؿقؾ

 6797 األشتاذ خؾقؾ مطران

 6797 األشتاذ إبراهقؿ ظبد الؼادر ادازين

 6711 األشتاذ حمؿد لطػل مجعة

 6719 الدكتقر أمحد أمغ

 6711 األشتاذ ظبد احلؿقد العبادي

 6712 الشقخ حمؿد اخلرض حسغ

 6717 الدكتقر ظبد القهاب ظزام

 6717 الدكتقر مـصقر ففؿل
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 الوفاة 

 6711 األشتاذ أمحد لطػل السقد

 6719 األشتاذ ظباس حمؿقد العؼاد

 6719 األشتاذ خؾقؾ ثابت

 6711 األمر يقشػ كامل

 6712 األشتاذ أمحد حسـ الزيات

 6791 الدكتقر ضف حسغ

 6791 الدكتقر أمحد زكل

 6729 األشتاذ حسـ كامؾ الصريف

 6721 األشتاذ حمؿد ظبد الغـل حسـ

 6779 األشتاذ حمؿقد حمؿد صاكر

 1001 األشتاذ إبراهقؿ السزي

 1001 الدكتقر ظبد الؼادر الؼط

 1001 لدكتقر أمحد خمتار ظؿرا

 1001 الدكتقر صققل ضقػ

 1009 الدكتقر ظز الديـ إشامظقؾ

 1007 الدكتقر أمغ ظع السقد

 1066 الدكتقر حمؿقد حافظ

 الوفاة 

 1061 الدكتقر كامل برش

 1061 األشتاذ فاروق صقصة

 1061 الدكتقر حمؿقد فقزي ادـاوي

  ادملكة ادغربوة

 6711 األشتاذ حمؿد احلجقي

 6711 األشتاذ ظبد احلل الؽتاين

 6791 األشتاذ ظالل الػاد

 6727 األشتاذ ظبد اهلل كـُّقن

 6776 األشتاذ حمؿد الػاد

 6779 األشتاذ حمؿد ادؽل الـاسي

 1006 األشتاذ ظبد الرمحـ الػاد

 1002 األشتاذ ظبد القهاب بـ مـصقر

 1002 األشتاذ األخرض الغزال

 1061 داهلادي التازيالدكتقر ظب

  اجلمهورية العربوة الومنوة

 1002 األكقعالؼايض إشامظقؾ بـ ظع 
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 األعضاء ادراسلون الراحلون من البلدان األخرى -د

 تاريخ الوفاة 

  «سابًقا»االحتاد السوفووتي

ـاضققس»األشتاذ كراتشؽقفسؽل  شأغ  6716 

شايػؽـل ادواردوفقتش»األشتاذ برتؾ   

غريغقري ذباتقف الدكتقر    

6719 

1001 

  إسباىوة

 6799 شمقؽؾ»األشتاذ آشغ بالشققس 

 6771 األشتاذ امقؾقق غارشقا غقمز

  أداىوة

 6712 شمارتغ»األشتاذ هارمتان 

 6710 شإدوارد»األشتاذ شاخاو 

 6716 شيقشػ»األشتاذ هقروفقتز 

 6711 شفزيتز»األشتاذ هقمقؾ 

 6791 شأوجغ»األشتاذ مقتػقخ 

 6792 شأركست»األشتاذ هرزفؾد 

 6797 شأوغست»األشتاذ فقرش 

 6711 شكارل»األشتاذ بروكؾامن 

 تاريخ الوفاة 

 6711 شريتشارد»األشتاذ هارمتان 

 6796 شهؾؿقت»الدكتقر ريس 

  إيران

 6799 الشقخ أبق ظبد اهلل الزكجاين

 6711 األشتاذ ظباس إقبال

 6726 الدكتقر ظع أصغر حؽؿة

 6771 حمؿد جقاد مشؽقر الدكتقر

 1009 الدكتقر هادي معرفت

  إيطالوة

 6711 شاوجقـقق»األشتاذ غريػقـل 

 6711 شلققن»األشتاذ كايتاين 

 6711 شاغـازيق»األشتاذ غقيدي 

 6712 شكارلق»األشتاذ كؾ قـق 

 شفركسقسؽق»األشتاذ غزيقع  
6771 
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 تاريخ الوفاة 

  باكستان

 6799 األشتاذ حمؿد يقشػ البـقري

 6792 شتاذ ظبد العزيز ادقؿـل الراجؽقيتاأل

ـ ادعصقمل  6771 األشتاذ حمؿد صغر حس

 1060 األشتاذ حمؿقد أمحد غازي الػاروقل

  الربازيل

 6719 الدكتقر شعقد أبق مجرة

 األشتاذ رصقد شؾقؿ اخلقري

 «الشاظر الؼروي»

6729 

  الربتغال

 6791 شدافقد»األشتاذ لقيس 

  بريطاىوة

 6711 شبراون»تاذ إدوارد األش

 6711 شأكطقين»األشتاذ بػـ 

 6790 شد.س.»األشتاذ مرغؾققث 

 6711 شفريتز»األشتاذ كريـؽق 

 6711 شألػريد»األشتاذ غؾققم 

 6717 شأ.ج.»األشتاذ اربري 

 6796 شهامؾتقن أ.ر.»األشتاذ جقب 

 تاريخ الوفاة 

  بولوىوة

 6792 شكقفالسؽل»األشتاذ 

  تركوة

 .... تشاألشتاذ أمحد ا

 6711 األشتاذ زكل مغامز

  تشكوسلوفاكوة

 6799 شألقا»األشتاذ مقزل 

  الداىمرك

 6711 شفراكز»األشتاذ بقهؾ 

 6712 شحيقك»األشتاذ اشسوب 

 6799 شجقن»األشتاذ بدرشـ 

  السويد

 6711 شك.ف.»األشتاذ شقسشتغ 

 6721 األشتاذ ديدريـغ شػـ

  سويرسة

 6719 شدواردإ»األشتاذ مقكتة 

 6797 ش.ح.ح»األشتاذ هقس 
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 تاريخ الوفاة 

  فرىسة

 6719 شريـف»األشتاذ باشقف 

 6711 األشتاذ ماالكجق

 6719 شكؾقامن»األشتاذ هقار 

 6712 شأرثقر»األشتاذ غل 

 6717 شبؾر»األشتاذ مقشق 

 6791 شلقشقان»األشتاذ بقفا 

 6711 شجزيؾ»األشتاذ فران 

 6711 شولقؿ»األشتاذ مارشقف 

 6712 شريـف»األشتاذ دوشق 

 6711 شلقيس»األشتاذ ماشقـققن 

 6790 شهـري»األشتاذ ماشقف 

 6791 شرجيقس»الدكتقر بالصر 

  شجقرج»األشتاذ كقالن 

 6721 شهـري»األشتاذ الوشت 

 6779  األشتاذ كقؽقتا إيؾققسػ

 تاريخ الوفاة 

  فنلندة

 .... شيقحـا اهتــ»األشتاذ كرشقؽق 

  ادجر

 6716 شأغـاضققس»دزهير األشتاذ غقل

 .... شإدوارد»األشتاذ ماهؾر 

 6797 األشتاذ ظبد الؽريؿ جرماكقس

  النروج

 .... األشتاذ مقبرج

  النمسا

 .... شكارل»الدكتقر اصتقلز 

 6717 شرودلػ»األشتاذ جر 

 6716 شهاكز»الدكتقر مقجقؽ 

  اهلند

 6719 احلؽقؿ حمؿد أمجؾ خان

 6726 صغر فقيضاألشتاذ آصػ ظع أ
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 تاريخ الوفاة 

 6777 أبق احلسـ ظع احلسـل الـدوي أ. 

 1001 الدكتقر ظبد احلؾقؿ الـدوي

 1060 الدكتور خمتار الدين أمحد

  ندةهول

 6711 ششـقك»األشتاذ هقرغروكج 

 األشتاذ هقتسام

 شمارتقـقس تققدوروس»

6791 

 تاريخ الوفاة 

 6799 شك. فان»األشتاذ اراكدوكؽ 

 6790 شيقشػ»األشتاذ صخت 

  اليات ادتحدة األمريكوةالو

 6791 شب»الدكتقر مؽدوكالد 

 6792 شاركست»األشتاذ هرزفؾد 

 6711 شجقرج»األشتاذ شارضقن 

 6796 شبقارد»الدكتقر ضقدج 

 

     

 




