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ىى(التواروــخىوىالنســبىالمئـووــةىى)األرقـــــــامىىى[ىالـمـُـجـْـتـَـمـَـــــدْىىالعـَــَربـــيىالـسـّـعـُــــــوِديى]ىُمـقـــّررىى

ىى.(َغت يئٕٚـخ & رٕاسٚــخ  )انًسبضــشح انزٙ نى ٚزى ركـشْــب ال ٕٚخذ ثٓب أسهبو ىى/تـوضـوـــح

ىىىى/ى1الـمـُـحـاضــــــرةىىى

 .  ْـ1390يُز ػبو ثذأد كٙ انًدزًغ انغؼٕد٘ انزًُٛخ االهزصبدٚخ ٔاالخزًبػٛخ  -

  .ثبكغزبٌ انُٓذ ٔ ئنٗ َوغخ انصلش ئر هغًذ انجالد 1948ػبو  ئنٗ ارخبر  انُٓذثـشبيٛشٚذ أخشاْب كٙ هشٚخ   كٙ دساعخدٔٚت أشـبس -

  ْـ1390ػبو  ثذاٚخ رُلٛز ثشايح ٔخغظ االهزصبدٚخ ٔاالخزًبػٛخ انشبيهخ  َْٙوغخ انصلش نهزـٛش كٙ انًدزًغ انغؼٕد٘ -

 . ٔؿٛش يًبثهزٍٛ كزشرٍٛ يؼبسضزٍٛ َوغخ صلش رلصم ثٍٛ ْـ1390ػبو ٔثزنك ٚكٌٕ 

  .ْـ1390ػبو  ئنٗ َوغخ انصلش ْـ1351 انًشزهخ انضيُٛخ انزٙ ػبشٓب انًدزًغ يُز رٕزٛذ كٛبٌ انغؼٕدٚخ ػبو ْٙ: انلزشح انًغزوشح -

  . ئنٗ ْزِ انلزشح انًؼبصشح1390ػبو  يٍ َوغخ انصلش انًشزهخ انضيُٛخ انزٙ ػبشٓب انًدزًغ انغؼٕد٘رشٛش ئنٗ :  انلزشح انًزـٛشح -

 

ىىىى/ى3الـمـُـحـاضــــــرةىىى

 .  و1970 / ْـ1390 ػبو يُز انكبيم انزـٛٛش زذٔس رأكذ ثى انزـٛٛش انًغزوشح رًٓٛذا نزنك انلزشح َٓبٚخ كبَذ -

 . ْـ1405 ػبو ززٗ انزخغٛظ كزشح خالل عشٚؼخ ثصٕسح ٔاالخزًبػٛخ انغكبَٛخ انزـٛشاد كٙ رضاٚذًا ئعزُزدٕا انزخغٛظ انجبزثٌٕ ٔصاسح -

 .%  50 ثًؼذل رارٙ ثذاكغ   أٔ% 52 ثًؼذل يبدٚخ ثذٔاكغ انًُضل خبسج نهؼًم رًٛم انغؼٕدٚخ انًشأح ئٌ -

 

ىىىى/ى4الـمـُـحـاضــــــرةىىى

 انخبص انوغبع كٙ انًٕاعُخ انؼًبنخ َغجخ أشبسد أٌ 1412 ػبو ثبنشٚبض انزدبسٚخ انـشف ئزصبئٛبد -

 , 1407 ػبو كٙ % 18 ئنٗ 1405 ػبو كٙ  % 16 يٍ اسرلغ

  .( ْـ 1409 – ْـ 1402)  انلزشح خالل  % 7 ثهؾ انخبص ثبنوغبع انًٕاعُخ نهؼًبنخ انًزٕعظ كٙ انغُٕ٘ انًُٕ يؼذل -

 .ػبيم  يهٌٕٛ 5 ثـ ٚوذس انًًهكخ كٙ انًذَٛخ انؼًبنخ ئخًبنٙ أٌ 1410 ػبو انزخغٛظ نٕصاسح ركشد ئزصبئٛخ -

  1407 ػبو انغؼٕدٍٚٛ كٙ انؼبيهٍٛ ػذد أٌ 1410 ػبو ثبنًًهكخ انؼبيهخ انوٕٖ يدهظ يٍ انصبدسح انذساعبد ئزذٖ أشبسد -

 .االخزًبػٛخ  انزأيُٛبد نُظبو رخضغ انزٙ كأكثش ػبياًل انؼششٍٚ راد يٍ انخبص انوغبع كٙ ٔيُشأح ٔششكخ يإعغخ 11147 كٙ

 . عًُٕٚب % 5 ْٕ األْهٙ انوغبع كٙ انغؼٕدٚخ انًٕاعُخ انؼًبنخ ًَٕ يؼذل يزٕعظ أٌ 1412 ػبو ثبنشٚبض انزدبسٚخ انـشكخ روشٚش  ركش -

  .% 40 انغؼٕدٍٚٛ ثًُٛب,  % 59 األخُجٛخ انؼًبنخ : ػبو خالل انشٚبض كٙ انًٕخٕدح انًخزهلخ انصُبػٛخ انًإعغبد كٙ يؼذل انـٛبة -

ىىىى/ى6الـمـُـحـاضــــــرةىىى
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 .  ٔثٛوخ 35 – 25 ئصذاس  ٕٔٚيٛب ٚزى و1995 ئنٗ 1991  خاللزبنخ 3000 انغالم كٙ يذُٚخ انشٚبض نسبالد انزوشٚجٙ انًؼذل ثهؾ -

 .انشٚبض  ثًذُٚخ انٕازذ انٕٛو كٙ رغدٛهٓب ٚزى َغجخ أػهٗ ْٔٙ عالم زبنخ 70 األٚبو أزذ كٙ عدم -

  . ْـ1404 ػبو كٙ عالم  زبنخ 683 ئنٗ  ْـ1400 ػبو كٙ عالم  زبنخ179 يٍ انغؼٕدٍٚٛ يٍ انًغهوٍٛ أػذاد رضبػلذ -

  .ٔأٔالدِ ثبنضٔج االْزًبو ػذو ئنٗ أدٖ انز٘ انًشأح ػًم ثغجت كبٌ انغالم زبالد يٍ % 21 -

 انضٔخبد رؼذد عالهٍٓ عجت كبٌ خذح يذُٚخ كٙ انًغهوبد يٍ%  55 أٌ رجٍٛ -

 .انغالم  كٙ عججًب كبٌ انضٔخخ يغ اندُغٙ انزٕاكن ػذو أٌ انًغهوٍٛ انزكٕس يٍ%  30 يٍ ٚوبسة يب ركش -

 .ٔانُغبء  انشخبل يٍ % 40 عالم كٙ عججًب كبٌ انشخصٛخ انضٔخٛخ انسٛبح كٙ انضٔخٍٛ أعشح رذخم أٌ ارضر -

 .انًغهوخ  األخذ أٔ االثُخ ػهٗ ٔانشذح انًشاهجخ ُٚجـٙ أَّ % 49ٚشٖ  -

 . ثًغهوبد االهزشاٌ سكضٓى انشجبة يٍ % 63 كٙ زٍٛ أثذٖ, يغهوخ  يٍ أثُبئٓى صٔاج ٚشكضٌٕ اٜثبء يٍ % 62 -

.  انضٔاج هجم أهبسة نٛغٕا انغؼٕدٍٚٛ انًغهوٍٛ  يٍ% 70 أٌ رجٍٛ -

 .  ثُبرٓب ػُٕعخ أعش يذُٚخ انشٚبض يٍ يٍ % 14 ٚؼبَٙ -

 .يزًٛض  اهزصبد٘ نًغزٕٖ ششعٍٓ ثغجت كبٌ انؼُٕعخ كٙ ٔهؼٍ انالرٙ انُغبء يٍ %17 أٌ ارضر -

 .انًجكش  انضٔاج كٙ سؿجخ نٓى اندبيؼٍٛٛ انغالة يٍ % 54  -

 

ىىىى/ى7الـمـُـحـاضــــــرةىىى

  . ْـ 1158 ػبو انذػٕح انْٕبثٛخ انزٙ َجؼذ يٍ يذُٚخ انذسػٛخ انوشٚجخ يٍ انشٚبض -

 .  كوظ % 6.4ثًُٛب انًزـٛشح ئنٗ  % 93.6ثجذ أٌ أعهٕة انشذح كبٌ ٚغزخذو كٙ األعشح انغؼٕدٚخ كٙ انلزشح انزوهٛذٚخ ثًؼذل  -

 . كوظ كٙ انلزشح انًزـٛشح % 4َغجخ ئنٗ الثًُٛب اَخلضذ  ,  يٍ آثبء انلزشح انغبثوخ كبَٕا ٕٚهؼٌٕ ػوبثًب ثذًَٛب ػهٗ أٔالدْى% 72 -

 . عُخ (35) عُّ ٔأال ٚضٚذ ػهٗ (18) ػٍ انؼًشأال ٚوم  ٚشزشط نهزؼٍٛٛ كٙ ئزذٖ انشرت انؼغكشٚخ -

 

ىىىى/ى10الـمـُـحـاضــــــرةىىىى

 . ٔانًذاسط انزدبسٚخ ٔاألعٕام أػًبنٓى أيبكٍ يٍ انوشة كٙ سؿجخ يغبكُٓى اخزبسٔا انشٚبض ثًذُٚخ انشؼجٛخ األزٛبء عكبٌ يٍ  41% -

 .انكهٛخ  انًغبزخ ئخًبنٙ كوظ يٍ   %5 ػهٗ رضٚذ ٔال يسذٔدح ثبنغكبٌ انًإْٔنخ األخضاء,  2كى  يه2.25ٌٕٛ انًًهكخ يغبزخ -

 .انًغبزبد  ْزِ ايزذاد ػهٗ رزُبثش نٓب ربثغ يغًٗ  آالف 5 ٔزٕانٙ , ْٔدشح آالف هشٚخ 10ػهٗ  ٚضٚذ يب ٕٚخذ -

نهًُٕ  هبثهخ ؿٛش انوشٖ ْزِ يٍ  %70 , َغًخ 250 ػهٗ عكبَٓب ػذد ٚضٚذ ال هضيٛخ هشٖ ْٙ % 73,2 ٔانٓدش انوشٖ ْزِ ثهثٙ هشاثخ -

. 

ىىىى/ى11الـمـُـحـاضــــــرةىىىى
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 . األْبنٙ ثٍٛ األساضٙ ثًُبصػبد يزؼهوخ هضٛخ 110ئنٗ   ْـ1413 ػبو كٙ ػغٛش يُغوخ كٙ انؼالٚب عجذ هشٚخ كٙ انُضاػبد زدى ٔصم -

 

ىىىى/ى12الـمـُـحـاضــــــرةىىىى

 .رضٛٛغ انٕهذ   عٛبعخ رُزٓح كٙ ثشَبيدٓب انٕٛيٙ  ػبيًب24 - 18 انلزبح انغؼٕدٚخ يٍ ػًش -

 .ح يُٓب ؿٛش يزبزخ نهًشأثالثخ  , يذٌ 10ػذد انًذٌ انزشكٛٓٛخ كٙ يذُٚخ انشٚبض  -

. كوظ يٍ انشجبة انغؼٕد٘ ٚشربد األَذٚخ انشٚبضٛخ نالعزلبدح يٍ خذيبرٓب    7% -

 . يشاد أٔ أكثش كٙ األعجٕع ثالس كوظ يٍ انشجبة اندبيؼٙ ًٚبسعٌٕ ثبَزظبو انُشبط انجذَٙ نًذح  15% -

  . يٍ انغالة ٚؼبٌَٕ يٍ يشكهخ انلشاؽ خالل اإلخبصح% 72 أٌ ْـ 1408ػبو  ػهٗ ػُٛخ يًثهخ نهغالة انغؼٕدٍٚٛ ِأكذد دساط -

   .% 84.5 ٔ ثهـذ يشكهخ انلشاؽ رسٔرٓب كٙ يذُٚخ أثٓـب ثـًؼذل نًشكهخ انلشاؽ يٍ أٔنٛبء األيٕس ئدساكٓى % 56أٚذ  -

 . ال ٚشبسكٌٕ ٔال ٚغزلٛذٌٔ يٍ ْزِ األَشغخ % 75.6ثًُٛب  يٍ انُشبعبد انشٚبضٛخ ٔاالخزًبػٛخ ٔانثوبكٛخيٍ ٚغزلٛذ ْى %  21.2  -

 :أًْٛخ انُشبعبد انزٙ ٚضأنٓب انغالة انغؼٕدٍٚٛ خالل اإلخبصح انصٛلٛخ  -

  %27  االعالع ٔانوشاءح  (2    % 28  انغلش داخم انًًهكخ  (1

  %20  يًبسعخ انؼًم(  4    %25 يغبػذح األْم كٙ انشإٌٔ انًُضنٛخ  (3

  %15  يجبششح أػًبل يُضنٛخ ( 6     %18  انغلش خبسج انًًهكخ  (5

  %6  دساعخ نـبد أخُجٛخ(  8   %8  انًشبسكخ كٙ انُشغخ انثوبكٛخ ٔاألدثٛخ  (7

 % 2  االنزسبم ثلصٕل روٕٚخ كٙ انًٕاد انذساعٛخ  (9

 

ىىىى/ى13الـمـُـحـاضــــــرةىىىى

 .(  انؼصبثخ )كبٌ ٔسائٓى خًبػخ ئخشايٛخ ثدشائى انغشهخ يٍ انًسكٕو ػهٛٓى %  14.1 -

 . اَزًبؤْى ندًبػخ يٍ انشكبم انًُسشكٍٛ ٔانًدشيٍٛ انغكش ٔانًخذساد ٔاألخالهٛبد ٔانغشهخيشركجٙ خشائى يٍ  % 20.6 ركش -

 .(  عزخ كأكثش )ًٚٛهٌٕ ئنٗ االسرجبط ثدًبػبد رضى أػذادًا كثٛشح يٍ األشخبص  ثدشائى خُغٛخانًسكٕو ػهٛٓى يٍ  % 59.5 -

 . كبٌ انؼبيم انشئٛغٙ ٔساء رؼبعٛٓى نهًخذس ْٕ االَزًبء ندًبػخ ئخشايٛخ ٚزؼبعٌٕ انًخذساد يزؼبعٙ انًخذساد يٍ % 40رجٍٛ أٌ  -

  .خًبػبد ئخشايٛخنٓى ندبَسٍٛ يٍ ا % 90نذساعخ شبيهخ أٌ  أثجزذ -

 

 ســــنديان: ئضـــبكخ يٍ األخذ *  /  
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ى/ىاألرقــامىالمذكــورةىفيىكتـابىالمقـّررىوىلمىوتمىذكــرهــاىفيىالمـحـتــوىىىىىىىى

  .يٍ انُغبء ٚؼًهٍ نغذ أهبد انلشاؽ % 34 -

  .ٚغزخذيٌٕ انخبديبد نهزظبْش % 21 -

  .رغزخذو انخبديبد رشكّٛ ٔؿُٗ    20% -

  .يٍ االعش كٙ انشٚبض نذٚٓى خبديبد    23% -

 .اد يٍ االعش كٙ يكخ ٔخذح ٔانًذَّٛ نذٚٓى خبدو    11.8% -

  .ٚؼًهٍ كٙ انٕصاسد ٔانسكٕيّ    63.5% -

 .ا رلشض انزؼهٛى اخجبس٘ ػهٗ أالدِ    97% -

  .ٚشٌٔ اٌ عجت ربخش صٔاخٍٓ االصشاس ػهٗ يغزٕٖ رؼهًٛٙ   15% -

  .ربخشٌ ػٍ انضٔاج ثغجت ششعٍٓ ثًغزٕٖ اخزًبػٙ نؼبئهّ انضٔج    11% -

 .ل ٚشٚذٌٔ يغكٍ خبص يغزن    11% -

  .يٍ انشجبة الٚلضهٍ انضٔاج انًجكش   41% -

  .يٍ انشجبة عجت ػضٔكٓى ػٍ انضٔاج ػالء انًٕٓس   74.6% -

  .يٍ انشجبة عجت ربخش انضٔاج انسبذ االْم ػهٗ انضٔاج يٍ انوشٚجبد    29.3% -

  .يٍ انشجبة ٚشزشعٍ انضٔاج يٍ كزبح يزذُّٚ  76% -

 .ج ٚؼضكٍ ػٍ انضٔاج ثغجت ركبنٛق انضٔا  60% -

 .ِ يٍ يؼهًٙ انزذسٚظ ٚشٌٔ اٌ انزذسٚظ يُّٓ ؿٛش يشضٙ    63% -

 . يٍ عكبٌ االزٛبء انًزٕعغّ ٚشؿت كٙ انغكٍ انوشة يٍ اْهٓى    49% -

 ػًهّٛ اخزٛبسْى نًغبكُٓى كٙ االزٛبء انشاهّٛ  9% -

 

 

 


