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 كلنة الطٔد االضتاذ الدكتْز
 زئٔظ اجلامعة

ساسٕ يف الدزاس٘ ادتامعٔ٘ أٍنٔ٘ علنٔ٘ قصْٚ ّدّز أللنكتبات ادتامعٔ٘ 

زاس٘ الببلْٔمرتٓ٘ دّلعل الكازئ مً خالل ٍرِ ال، تطْز البخح العلنٕ بادتامع٘ ّ

ادتامع٘ يف كاف٘ زتاالت العله  ُٓتعسف علٙ حكٔك٘ العطاٛ العلنٕ الرٖ تكدم

 .ّاملعسف٘

دّز ادتامع٘ علٙ تزّٓد الطالب مبذنْع٘ املعازف ّاملَازات اليت  ال ٓكتصسّ

 لذامع٘خصصٔ٘ ّاألعنال العام٘ ، بل إٌ لالت داٛ بعض الْظاٜفأتشاعدٍه علٙ 

 كجس ختصصًا.ٍنٔ٘ ٍّْ تعنٔل زتاالت املعسف٘ بالبخح ّالدزاس٘ األأكجس أ ًادّز

لإلدازٗ العلٔا قساز مً الكسازات االسرتاتٔذٔ٘  تشاعد كل متخرٍرِ الدزاس٘ ّ

حصأٜات علٙ اختاذ الكسازت الشلٔن٘ املبئ٘ علٙ دزاس٘ متعنك٘ مً خالل اإل

 .بلْٔمرتٓ٘الب

 ّاهلل ّلٕ التْفٔق ،،
 

 زئٔظ اجلامعة
 أ.د/ حطاو كامل
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 كلنة مدٓس عاو مسكص املعلْمات ّالتْثٔق

الكاٍسٗ أٌ تكدو دزاس٘  ظامعُ٘ٓشعد اإلدازٗ العام٘ ملسكز املعلْمات ّالتْثٔل 

ت تكٌْ مسشدًا للكادٗ ّمتخرٖ الكسازالببلْٔمرتٓ٘ ملكتبات كلٔات ّمعاٍد دامع٘ الكاٍسٗ 

 –أساسٔ٘  –االسرتاتٔذٔ٘ باجلامع٘ ، ٍّرِ الدزاس٘ تشنل قطاعات اجلامع٘ املختلف٘ )ادتناعٔ٘ 

سبل اٌ اصدزىا دزٜني سابكني األّل للعلْو االدتناعٔ٘  ٍيدسٔ٘( ، ّقد –طبٔ٘  –إىشاىٔ٘ 

 –ِ زكزىا فَٔا علٙ إعداد الدازسني للسساٜل العلنٔ٘ )الدكتْزا ّالجاىٕ للعلْو األساسٔ٘ ، ّقد

إىاخ( ّكرا اجلَ٘ )مً داخل كلٔات ّمعاٍد اجلامع٘ أّ  –املادشتري( ، ّفكا لليْع )ذكْز 

خازدَا(. ّقد زّعٕ أٌ تكٌْ ٍرِ الدزاس٘ بيشب مْٝٓ٘ ستٙ ٓتشيٙ ملتخرٖ الكساز الْصْل 

 ليكاط الكْٗ ّالضعف باجلَ٘ اليت ٓدٓسّىَا سْاٛ علٙ مشتْٚ الكلٔات ّاملعاٍد أّ اجلامع٘ ككل.

 لني أٌ حتظٙ ٍرِ الدزاس٘ باٍتنامكه ّأٌ تكٌْ مسشدًا ّمعٔيًا.آم

 

  مدٓس عاو

 سكص املعلْمات ّالتْثٔقاإلدازة العامة مل

 البلتاجٕ شكسٓا عنسّ

 



- 5 - 

 دازة املكتبة إمقدمة 

ىيا بأٍنٔ٘ املكتبات اجلامعٔ٘ ّماحتككُ مً تكدو ميشْد يف جماالت مً إميااىطالقًا 

 بلْٔمرتٓ٘.البشح العلنٕ ّالدزاسات الب

تتشسف إدازٗ التْثٔل ّاملكتب٘ مبسكز املعلْمات ّالتْثٔل ظامع٘ الكاٍسٗ بتكدٓه 

لشاصلني علٙ دزديت املادشتري لببلْٔمرتٓ٘ تكْو بدزاس٘ االجتاٍات العددٓ٘ ّاليْعٔ٘ 

ُٓغطٕ ،  2009ّستٙ عاو  9999عشس سيْات بدآ٘ مً العاو الدزاسٕ  خاللّالدكتْزاِ  سٔح 

الكطاعات املْضْعٔ٘ للكلٔات ّاملعاٍد ظامع٘ الكاٍسٗ ، ّذلك ملشاعدٗ متخرٖ مً  ًاقطاع

 الكسازات.

ُٓغطٕ قطاع )العلْو ٍّرا اإل  ( ّالرى ٓضه كلٔات:االىطاىٔةصداز 

 اآلداب 

 اإلثاز 

 ْ٘ٓمعَد الدزاسات الرتب 

 .زٓاض االطفال 

 .٘ٔالرتبٔ٘ اليْع 

 داز العلْو 

ه سصس شامل لتشدٓد مْاطً الضعف ّالكْٗ يف ّستكْو الدزاس٘ بتشلٔل اليتاٜر لتكدٓ

 للشاصلني علٙ دزديت املادشتري ّالدكتْزاِ خالل فرتٗ الدزاس٘. أقل ىشب٘أعلٙ ّ

 ٌ حتكل ٍرِ الدزاس٘ الفاٜدٗ املسدْٗ ميَا ّاهلل ّلٕ التْفٔل.أآملني مً اهلل 

 مدٓس إدازة التْثٔق ّاملكتبة
 مل كامل عبد اخلالقأ
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 اآلدابكلٔة 

 2002حتى  2002عدد احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ طبقًا لليْع ّاجلَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 الشي٘

 دكتْزاِ

 مً اخلازز
إمجالٕ 

 مً اخلازز
٘ ىشب

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ

 مً الداخل
إمجالٕ مً 

 الداخل
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ
 إىاخ ذكْز إىاخ ذكْز

2005 8 7 95 53% 47% 4 99 95 27% 73% 

2006 8 8 96 50% 50% 4 90 94 29% 79% 

2007 90 9 99 53% 47% 4 8 92 33% 67% 

2008 92 95 27 44% 56% 6 7 93 46% 54% 

2009 97 94 39 55% 45% 2 93 95 93% 87% 

 %79 %29 69 49 20 %49 %59 908 53 55 اإلمجالٕ

 



 جامعة القاهرة 
 االىطاىٔةقطاع العلْو  االدارة العامة ملركز املعلومات والتوثيق 

  إدارة التوثيق واملكتبة 

- 9 - 

 
 اآلدابكلٔة 

 2002حتى  2002عدد زضائل الدكتْزاِ للركْز ّاإلىاث مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً 
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 اآلدابكلٔة 

 2002حتى  2002 الفرتة مً عدد احلاصلني على دزجة املاجطتري طبقًا لليْع ّاجلَة ّىطبَه املئْٓة يف
 

 الشي٘

 مادشتري

 مً اخلازز
إمجالٕ 

 مً اخلازز
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ

 مً الداخل
إمجالٕ مً 

 الداخل
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ
 إىاخ ذكْز إىاخ ذكْز

2005 29 28 49 43% 57% 7 29 28 25% 75% 

2006 23 33 56 49% 59% 3 95 98 97% 83% 

2007 20 26 46 43% 57% 4 22 26 95% 85% 

2008 29 23 44 48% 52% 6 99 97 35% 65% 

2009 26 25 59 59% 49% 4 9 93 39% 69% 

 %76 %24 902 78 24 %55 %45 246 935 999 اإلمجالٕ
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 كلٔة اآلداب

 2002حتى  2002يف الفرتة مً للركْز ّاإلىاث مً الداخل ّاخلازج  املاجطتريزضائل عدد 
 

 



 جامعة القاهرة 
 االىطاىٔةقطاع العلْو  االدارة العامة ملركز املعلومات والتوثيق 

  إدارة التوثيق واملكتبة 

- 92 - 

 
 اآلدابكلٔة 

 2002حتى  2002إمجالٕ احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ طبقًا للحَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 
 

 الشي٘

 الدكتْزاِ

إمجالٕ 

 الدكتْزاِ
ىشب٘ الدكتْزاِ 

 مً اخلازز
ىشب٘ الدكتْزاِ 

 مً الداخل
 إمجالٕ مً الداخل إمجالٕ مً اخلازز

2005 95 95 30 50% 50% 

2006 96 94 30 53% 47% 

2007 99 92 39 69% 39% 

2008 27 93 40 68% 33% 

2009 39 95 46 67% 33% 

 %39 %69 977 69 908 اإلمجالٕ
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 اآلدابكلٔة 

   2002حتى  2002إمجالٕ عدد زضائل الدكتْزاِ مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً 
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 اآلدابكلٔة 

 2002حتى  2002ملاجطتري طبقًا للحَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً إمجالٕ احلاصلني على دزجة ا
 

 الشي٘

 املادشتري

 إمجالٕ املادشتري
ىشب٘ املادشتري 

 مً اخلازز
ىشب٘ املادشتري 

 مً الداخل
 إمجالٕ مً الداخل إمجالٕ مً اخلازز

2005 49 28 77 64% 36% 

2006 56 98 74 76% 24% 

2007 46 26 72 64% 36% 

2008 44 97 69 72% 28% 

2009 59 93 64 80% 20% 

 %29 %79 348 902 246 اإلمجالٕ
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 اآلدابكلٔة 

   2002حتى  2002مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً  املاجطتريإمجالٕ عدد زضائل 

 

 
 



 االنسانيةلعلوم قطاع ا كلٔة األداب
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 طبقًا لليْع )ذكْز/إىاث(احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ ّاملاجطتري 
 .2002حتى  2002ئْٓة يف الفرتة مً ّاجلَُ ّىطبَه امل

 علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج : ىشب٘ اذتاصلني

حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج أعلٙ ىشبُ يف  -

 %.45ٍّٕ  2009 سي٘% بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف 56ٍّٕ  2008سي٘ 

ازج اعلٙ ىشب٘ تْزاِ مً ارتحككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ الدك -

 %.44ٍّٕ  2008% بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 55ٍّٕ  2009 يف سي٘

 علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل: ىشب٘ اذتاصلني

حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل اعلٙ ىشب٘ يف  -

 %.54ٍّٕ  2008سي٘ % ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف 87ٍّٕ  2009سي٘ 

الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل أعلٙ ىشب٘  حككت ىشب٘ -

 %.13ٍّٕ  2009%. بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 46ٍّٕ  2008سي٘ يف 

 علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج : ىشب٘ اذتاصلني

حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘ يف  -

 %. 49ٍّٕ  2009سي٘ حككت اقل ىشب٘ يف % ، بٔينا 59ٍّٕ  2006سي٘ 

حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘ يف  -

 %.41ٍّٕ  2006% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 51ٍّٕ  2009سي٘ 

 علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل: ىشب٘ اذتاصلني

اعلٕ ىشب٘ يف الداخل حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً  -

 %.65ٍّٕ  2008% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 85ٍّٕ  2007سيتٙ 

اعلٙ ىشب٘ يف حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل  -

 %.15ٍّٕ  2007% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سيتٙ 35ٍّٕ  2008سي٘ 



 االنسانيةلعلوم قطاع ا كلٔة األداب
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   طبقًااحلاصلني على دزجة الدكتْزاِ ّاملاجطتري إمجالٕ

 .2002حتى  2002يف الفرتة مً  (للحَة ّىطبَه املئْٓة)
 

 ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج ّالداخل:

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج اعلٙ ىشب٘  -

 %.50ٍّٕ  2005% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 68ٍّٕ  2008يف سي٘ 

٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل اعلٙ ىشب٘ حككت ىشب -

 %.33ٍّٕ  2009،  2008% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سييت 50ٍّٕ  2005يف سي٘ 

 :ّالداخل اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج إمجالٕىشب٘ 

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘ يف  -

 %.64ٍّٕ  2007،  2005% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سييت 80ٍّٕ  2009ي٘ س

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل اعلٙ ىشب٘ يف  -

 %.20ٍّٕ  2009% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 36ٍّٕ  2007،  2005سييت 
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 كلٔة اآلثاز
 2002حتى  1222لليْع ّاجلَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً  عدد احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ طبقًا

 

 الشي٘
 دكتْزاِ

إمجالٕ مً  مً اخلازز

 اخلازز
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ
إمجالٕ مً  مً الداخل

 الداخل
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 إىاخ ذكْز إىاخ ذكْز اإلىاخ
9999 0 3 3 0% 900% 9 0 9 900% 0% 
2000 3 4 7 43% 57% 9 9 2 50% 50% 
2009 90 9 99 99% 9% 0 9 9 0% 900% 
2002 3 4 7 43% 57% 2 3 5 40% 60% 
2003 6 5 99 55% 45% 3 2 5 60% 40% 
2004 6 5 99 55% 45% 9 2 3 33% 67% 
2005 90 4 94 79% 29% 3 0 3 900% 0% 
2006 99 6 97 65% 35% 6 9 7 86% 94% 
2007 94 4 98 78% 22% 3 9 4 75% 25% 
2008 9 4 93 69% 39% 0 2 2 0% 900% 
2009 93 90 23 57% 43% 9 9 2 50% 50% 

 %40 %60 35 94 29 %37 %63 935 50 85 اإلمجالٕ
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 اآلثازكلٔة 
 2002حتى  1222عدد زضائل الدكتْزاِ للركْز ّاإلىاث مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً 
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 كلٔة اآلثاز
 2002حتى  1222طبقًا لليْع ّاجلَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً  املاجطتريعدد احلاصلني على دزجة 

 

 الشي٘
 مادشتري

إمجالٕ مً  مً اخلازز

 اخلازز
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ
إمجالٕ مً  مً الداخل

 الداخل
 ىشب٘ اإلىاخ ىشب٘ الركْز

 إىاخ ذكْز إىاخ ذكْز
9999 96 7 23 70% 30% 3 9 4 75% 25% 
2000 8 4 92 67% 33% 7 9 8 88% 93% 
2009 94 5 99 74% 26% 3 9 4 75% 25% 
2002 8 5 93 62% 38% 6 0 6 900% 0% 
2003 97 8 25 68% 32% 2 3 5 40% 60% 
2004 95 9 24 63% 38% 9 3 4 25% 75% 
2005 96 90 26 62% 38% 2 3 5 40% 60% 
2006 29 94 35 60% 40% 9 6 7 94% 86% 
2007 22 95 37 59% 49% 2 2 4 50% 50% 
2008 23 90 33 70% 30% 0 0 0 0 0 
2009 90 93 23 43% 57% 9 3 4 25% 75% 

 %45 %55 59 23 28 %37 %63 270 900 970 اإلمجالٕ
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 كلٔة اآلثاز

 2002حتى  1222يف الفرتة مً للركْز ّاإلىاث مً الداخل ّاخلازج  املاجطتريزضائل عدد 
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 كلٔة اآلثاز
 2002حتى  1222إمجالٕ احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ طبقًا للحَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 

 الشي٘

 تْزاِالدك

 إمجالٕ الدكتْزاِ
ىشب٘ الدكتْزاِ مً 

 اخلازز
ىشب٘ الدكتْزاِ مً 

 إمجالٕ مً الداخل إمجالٕ مً اخلازز الداخل

9999 3 9 4 75% 25% 
2000 7 2 9 78% 22% 
2009 99 9 92 92% 8% 
2002 7 5 92 58% 42% 
2003 99 5 96 69% 39% 
2004 99 3 94 79% 29% 
2005 94 3 97 82% 98% 
2006 97 7 24 79% 29% 
2007 98 4 22 82% 98% 
2008 93 2 95 87% 93% 
2009 23 2 25 92% 8% 

 %29 %79 970 35 935 اإلمجالٕ
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 اآلثازكلٔة 
   2002حتى  1222إمجالٕ عدد زضائل الدكتْزاِ مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً 
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 كلٔة اآلثاز
 2002حتى  1222طبقًا للحَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً  املاجطتريإمجالٕ احلاصلني على دزجة 

 

 الشي٘

 املادشتري

 إمجالٕ املادشتري
ىشب٘ املادشتري 

 مً اخلازز
ىشب٘ املادشتري 

 مً الداخل
إمجالٕ مً 

 اخلازز
إمجالٕ مً 

 الداخل

9999 23 4 27 85% 95% 
2000 92 8 20 60% 40% 
2009 99 4 23 83% 97% 
2002 93 6 99 68% 32% 
2003 25 5 30 83% 97% 
2004 24 4 28 86% 94% 
2005 26 5 39 84% 96% 
2006 35 7 42 83% 97% 
2007 37 4 49 90% 90% 
2008 33 0 33 900% 0% 
2009 23 4 27 85% 95% 

 %96 %84 329 59 270 اإلمجالٕ
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 اآلثازكلٔة 
   2002حتى  1222داخل ّاخلازج يف الفرتة مً مً ال املاجطتريإمجالٕ عدد زضائل 
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 طبقًا لليْع )ذكْز/إىاث(احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ ّاملاجطتري 
 2002حتى  1222ّاجلَُ ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج : ىشب٘ اذتاصلني

أعلٙ  حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج -

ٍّٕ  2001ي٘ بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف س، % 100ٍّٕ  1999ىشبُ يف سي٘ 

9.% 

حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج اعلٙ  -

ٍّٕ  1999بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ ، % 91ٍّٕ  2001٘ ىشب٘ يف سي

 %.صفس

 علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل: ىشب٘ اذتاصلني

تْزاِ مً الداخل اعلٙ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدك حككت ىشب٘ -

% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سييت 100ٍّٕ  2008،  2001ىشب٘ يف سييت 

 ٍّٕ صفس%. 2005،  1999

حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل أعلٙ  -

سييت بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف  ، %100ٍّٕ  2005،  1999سييت ىشب٘ يف 

 ٍّٕ صفس%. 2008،  2001

 علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج : ىشب٘ اذتاصلني

حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘  -

 %. 26ٍّٕ  2001سي٘ % ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف 57ٍّٕ  2009يف سي٘ 

اعلٙ حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج  -

ٍّٕ  2009% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 74ٍّٕ  2001سي٘ ىشب٘ يف 

43.% 

 علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل: ىشب٘ اذتاصلني

اعلٙ ىشب٘ حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل  -

ٍّٕ  2008،  2002%: بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سييت 86ٍّٕ  2006يف سي٘ 

 .صفس %

أعلٙ كت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل حك -

ٍٕ ّ 2008% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 100ٍّٕ  2002ىشب٘ يف سي٘ 

 %. صفس
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 احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ ّاملاجطتري  طبقًا إمجالٕ

 2002حتى  1222يف الفرتة مً  (للحَة ّىطبَه املئْٓة)
 

 علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج ّالداخل:ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني 

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج اعلٙ  -

 2002% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 92ٍّٕ  2009،  2001ىشب٘ يف سييت 

 ٍّٕ58.% 

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل اعلٙ  -

 2009،  2001% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سييت 42ٍّٕ  2002ىشب٘ يف سي٘ 

 ٍّٕ8.% 

 :ّالداخل اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج إمجالٕىشب٘ 

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘  -

 %.60ٍّٕ  2000% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 100ٍّٕ  2008يف سي٘ 

ٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل اعلٙ ىشب٘ يف حككت ىشب٘ إمجال

 ٍّٕ صفس %. 2008% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 40ٍّٕ  2000سي٘ 
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 الرتبْٓةّالبخْث معَد الدزاضات 
 2002حتى  1222عدد احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ طبقًا لليْع ّاجلَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 

 الشي٘
 ِدكتْزا

إمجالٕ مً  مً اخلازز

 اخلازز
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ
إمجالٕ مً  مً الداخل

 الداخل
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 إىاخ ذكْز إىاخ ذكْز اإلىاخ
9999 7 2 9 78% 22% 5 3 8 63% 38% 
2000 6 2 8 75% 25% 6 7 93 46% 54% 
2009 8 9 9 89% 99% 9 7 96 56% 44% 
2002 5 5 90 50% 50% 5 90 95 33% 67% 
2003 5 3 8 63% 38% 4 3 7 57% 43% 
2004 5 2 7 79% 29% 9 99 20 45% 55% 
2005 0 5 5 0% 900% 9 98 27 33% 67% 
2006 5 6 99 45% 55% 92 90 22 55% 45% 
2007 8 6 94 57% 43% 99 99 30 63% 37% 
2008 92 7 99 63% 37% 99 90 29 52% 48% 

 %50 %50 979 90 89 %39 %69 900 39 69 اإلمجالٕ
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 الرتبْٓةّالبخْث معَد الدزاضات 
 2002حتى  1222عدد زضائل الدكتْزاِ للركْز ّاإلىاث مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً 
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 الرتبْٓةّالبخْث معَد الدزاضات 
 2002حتى  1222 عدد احلاصلني على دزجة املاجطتري طبقًا لليْع ّاجلَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً

 

 الشي٘
 مادشتري

إمجالٕ مً  مً اخلازز

 اخلازز
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ
إمجالٕ مً  مً الداخل

 الداخل
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 إىاخ ذكْز إىاخ ذكْز اإلىاخ
9999 9 9 2 50% 50% 96 8 24 67% 33% 
2000 9 5 6 97% 83% 94 99 33 42% 58% 
2009 0 3 3 0% 900% 99 98 37 59% 49% 
2002 9 2 3 33% 67% 20 96 36 56% 44% 
2003 3 4 7 43% 57% 99 96 27 49% 59% 
2004 90 92 22 45% 55% 94 28 42 33% 67% 
2005 6 5 99 55% 45% 32 34 66 48% 52% 
2006 2 5 7 29% 79% 97 96 33 52% 48% 
2007 2 3 5 40% 60% 97 98 35 49% 59% 
2008 6 7 93 46% 54% 97 30 47 36% 64% 

 %53 %47 380 203 977 %59 %49 79 47 32 اإلمجالٕ
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 الرتبْٓةّالبخْث معَد الدزاضات 
  2002حتى  1222للركْز ّاإلىاث مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً  املاجطتريعدد زضائل 
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 الرتبْٓةّالبخْث معَد الدزاضات 
 2002حتى  1222يف الفرتة مً إمجالٕ احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ طبقًا للحَة ّىطبَه املئْٓة 

 

 الشي٘

 الدكتْزاِ
إمجالٕ 

 الدكتْزاِ
ىشب٘ الدكتْزاِ 

 مً اخلازز
ىشب٘ الدكتْزاِ 

 إمجالٕ مً الداخل إمجالٕ مً اخلازز مً الداخل

9999 9 8 97 53% 47% 
2000 8 93 29 38% 62% 
2009 9 96 25 36% 64% 
2002 90 95 25 40% 60% 
2003 8 7 95 53% 47% 
2004 7 20 27 26% 74% 
2005 5 27 32 96% 84% 
2006 99 22 33 33% 67% 
2007 94 30 44 32% 68% 
2008 99 29 40 48% 53% 

 %64 %36 279 979 900 اإلمجالٕ
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 الرتبْٓةّالبخْث معَد الدزاضات 
  2002حتى  1222إمجالٕ عدد زضائل الدكتْزاِ مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً 
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 الرتبْٓةّالبخْث معَد الدزاضات 
 2002حتى  1222إمجالٕ احلاصلني على دزجة املاجطتري طبقًا للحَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 

 الشي٘

 املادشتري
إمجالٕ 

 املادشتري
ىشب٘ املادشتري 

 مً اخلازز
ىشب٘ املادشتري 

 إمجالٕ مً الداخل إمجالٕ مً اخلازز مً الداخل

9999 2 24 26 8% 92% 
2000 6 33 39 95% 85% 
2009 3 37 40 8% 93% 
2002 3 36 39 8% 92% 
2003 7 27 34 29% 79% 
2004 22 42 64 34% 66% 
2005 99 66 77 94% 86% 
2006 7 33 40 98% 83% 
2007 5 35 40 93% 88% 
2008 93 47 60 22% 78% 

 %83 %97 459 380 79 اإلمجالٕ
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 الرتبْٓةّالبخْث د الدزاضات معَ
  2002حتى  1222مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً  املاجطتريإمجالٕ عدد زضائل 
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 طبقًا لليْع )ذكْز/إىاث(احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ ّاملاجطتري 
 2002حتى  1222ّاجلَُ ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 ازج :علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارت ىشب٘ اذتاصلني

حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج أعلٙ  -

ٍّٕ  2001ي٘ بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف س، % 100ٍّٕ  2005ىشبُ يف سي٘ 

11.% 

حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج اعلٙ  -

ٕ ٍّ 2005بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ ، % 89ٍّٕ  2001٘ ىشب٘ يف سي

 %.صفس

 علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل: ىشب٘ اذتاصلني

تْزاِ مً الداخل اعلٙ حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدك -

 2007% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 67ٍّٕ  2005،  2002ىشب٘ يف سييت  

 ٍّٕ37.% 

حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل أعلٙ  -

يت بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي ، %63ٍّٕ  2007،  1999سييت  ىشب٘ يف

2002  ،2005  ٍّٕ33.% 

 علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج : ىشب٘ اذتاصلني

حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘  -

 %. 45ٍّٕ  2005سي٘ % ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف 100ٍّٕ  2001يف سي٘ 

ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ  حككت -

ٍّٕ  2001% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 55ٍّٕ  2005سي٘ ىشب٘ يف 

 %.صفس

 علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل: ىشب٘ اذتاصلني

اعلٙ ىشب٘ حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل  -

 .% 33ٍّٕ  1999بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ % ، 67ٍّٕ  2004يف سي٘ 

أعلٙ حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل  -

ٍٕ ّ 2004% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 67ٍّٕ  1999ىشب٘ يف سي٘ 

33 .% 
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 احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ ّاملاجطتري  طبقًا إمجالٕ

 2002حتى  1222ة مً يف الفرت (للحَة ّىطبَه املئْٓة)
 

 ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج ّالداخل:

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج اعلٙ  -

 2005% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 53ٍّٕ  2003،  1999ىشب٘ يف سييت 

 ٍّٕ16.% 

ْزاِ مً الداخل اعلٙ حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكت -

 2003،  1999% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سييت 84ٍّٕ  2005ىشب٘ يف سي٘ 

 ٍّٕ47.% 

 :ّالداخل اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج إمجالٕىشب٘ 

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘  -

،  2001،  1999ىشب٘ يف الشيْات  % ، بٔينا حككت اقل34ٍّٕ  2004يف سي٘ 

2002  ٍّٕ8.% 

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل اعلٙ ىشب٘ يف 

 %. 66ٍّٕ  2004% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 93ٍّٕ  2001سي٘ 
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 زٓاض االطفالكلٔة 
 2002حتى  2003ْٓة يف الفرتة مً عدد احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ طبقًا لليْع ّاجلَة ّىطبَه املئ

 الشي٘

 دكتْزاِ

 مً اخلازز
إمجالٕ مً 

 اخلازز
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ

 مً الداخل
إمجالٕ مً 

 الداخل
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ
 إىاخ ذكْز إىاخ ذكْز

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2005 9 9 2 50% 50% 0 0 0 0 0 

2006 0 9 9 0% 900% 0 3 3 0% 900% 

2007 0 2 2 0% 900% 0 3 3 0% 900% 

2008 9 9 2 50% 50% 9 4 5 20% 80% 

2009 9 6 7 94% 86% 0 4 4 0% 900% 

 %93 %7 95 94 9 %79 %29 94 99 3 اإلمجالٕ
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 زٓاض االطفالكلٔة 
 2002حتى  2003الفرتة مً  عدد زضائل الدكتْزاِ للركْز ّاإلىاث مً الداخل ّاخلازج يف
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 زٓاض االطفالكلٔة 
 2002حتى  2003عدد احلاصلني على دزجة املاجطتري طبقًا لليْع ّاجلَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 

 الشي٘

 مادشتري

 مً اخلازز
إمجالٕ مً 

 اخلازز
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ

 مً الداخل
إمجالٕ مً 

 الداخل
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 خاإلىا
 إىاخ ذكْز إىاخ ذكْز

2003 0 0 0 0 0 0 9 9 0% 900% 

2004 0 0 0 0 0 0 3 3 0% 900% 

2005 0 5 5 0% 900% 0 3 3 0% 900% 

2006 0 6 6 0% 900% 0 2 2 0% 900% 

2007 2 5 7 29% 79% 0 9 9 0% 900% 

2008 0 96 96 0% 900% 0 0 0 0 0 

2009 9 9 90 90% 90% 0 7 7 0% 900% 

 %900 %0 97 97 0 %93 %7 44 49 3 اإلمجالٕ
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 زٓاض االطفالكلٔة 
 2002حتى  2003للركْز ّاإلىاث مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً  املاجطتريعدد زضائل 
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 زٓاض االطفالكلٔة 
 2002حتى  2003إمجالٕ احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ طبقًا للحَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 

 الشي٘

 الدكتْزاِ

 إمجالٕ الدكتْزاِ
ىشب٘ الدكتْزاِ مً 

 اخلازز
ىشب٘ الدكتْزاِ مً 

 الداخل
 إمجالٕ مً الداخل إمجالٕ مً اخلازز

2003 0 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 0 

2005 2 0 2 900% 0% 

2006 9 3 4 25% 75% 

2007 2 3 5 40% 60% 

2008 2 5 7 29% 79% 

2009 7 4 99 64% 36% 

 %52 %48 29 95 94 اإلمجالٕ
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 زٓاض االطفالكلٔة 
  2002حتى  2003مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً  الدكتْزاِإمجالٕ عدد زضائل 
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 زٓاض االطفالكلٔة 
 2002حتى  2003إمجالٕ احلاصلني على دزجة املاجطتري طبقًا للحَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 

 الشي٘

 املادشتري

 الٕ املادشتريإمج
ىشب٘ املادشتري 

 مً اخلازز
ىشب٘ املادشتري 

 مً الداخل
 إمجالٕ مً الداخل إمجالٕ مً اخلازز

2003 0 9 9 0% 900% 

2004 0 3 3 0% 900% 

2005 5 3 8 63% 38% 

2006 6 2 8 75% 25% 

2007 7 9 8 88% 93% 

2008 96 0 96 900% 0% 

2009 90 7 97 59% 49% 

 %28 %72 69 97 44 اإلمجالٕ
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 زٓاض االطفالكلٔة 
  2002حتى  2003مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً  الدكتْزاِإمجالٕ عدد زضائل 
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 طبقًا لليْع )ذكْز/إىاث(احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ ّاملاجطتري 
 2002حتى  2003ّاجلَُ ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 زد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج :علٙ د ىشب٘ اذتاصلني

تْزاِ مً ارتازج أعلٙ ىشبُ يف حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدك -

ٍّٕ  2004،  2003مً سييت بٔينا حككت اقل ىشب٘ ، % 100ٍّٕ  2007،  2006 سييت

 %.صفس

حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج اعلٙ ىشب٘  -

،  2003الشيْات التالٔ٘ بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف ، % 50ٍّٕ  2008،  2005سييت يف 

 %.صفسٍّٕ  2007،  2006،  2004

 علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل: ىشب٘ اذتاصلني

تْزاِ مً الداخل اعلٙ ىشب٘ يف حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدك -

قل ىشب٘ يف % ، بٔينا حككت ا100ٍّٕ  2009،  2007،  2006الشيْات التالٔ٘ 

 ٍّٕ صفس%. 2005،  2004،  2003الشيْات التالٔ٘ 

حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل أعلٙ ىشب٘  -

 2007اىل  2003يف الشيْات مً بٔينا حككت اقل ىشب٘  ، %20ٍّٕ  2008يف سي٘ 

 ٍّٕ صفس%. 2009ّسي٘ 

 علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج : ىشب٘ اذتاصلني

حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘ يف  -

،  2003سييت % ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف 100ٍّٕ  2008،  2006،  2005الشيْات 

 %. ٍّٕ صفس 2004

حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘ يف  -

 2006حتٙ  2003يف الشيْات مً قل ىشب٘ % ، بٔينا حككت ا29ٍّٕ  2007سي٘ 

 %.ٍّٕ صفس 2008ّسي٘ 

 علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل: ىشب٘ اذتاصلني

اعلٙ ىشب٘ يف حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل  -

% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ مً 100ٍّٕ  2009ّسي٘  2007حتٙ  2003الشيْات مً 

 .ٍّٕ صفس % 2008سي٘ 

ال تْدد ىشب٘ اعلٙ اّ اقل يف ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً  -

 .2009ّحتٙ  2003الداخل ّذلك خالل سيْات الدزاس٘ مً 
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 احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ ّاملاجطتري  طبقًا إمجالٕ
 2002حتى  2003يف الفرتة مً  (للحَة ّىطبَه املئْٓة)

 

 الدكتْزاِ مً ارتازج ّالداخل:ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ 

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج اعلٙ ىشب٘  -

ٍّٕ  2004،  2003% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سييت 100ٍّٕ  2005يف سي٘ 

 صفس%.

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل اعلٙ ىشب٘  -

 2005حتٙ  2003ينا حككت اقل ىشب٘ يف الشيْات مً % ، ب75ٍّٕٔ  2006يف سي٘ 

 ٍّٕ صفس%.

 :ّالداخل اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج إمجالٕىشب٘ 

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘ يف  -

 ٍّٕ صفس%. 2004،  2003% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سييت 100ٍّٕ  2008سي٘ 

ت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل اعلٙ ىشب٘ يف حكك -

 ٍّٕ صفس %. 2008% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف 100ٍّٕ  2004،  2003سييت 
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 الرتبٔة اليْعٔةكلٔة 
 2002حتى  2000عدد احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ طبقًا لليْع ّاجلَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 

 الشي٘
 دكتْزاِ

إمجالٕ  مً اخلازز

 مً اخلازز
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ
إمجالٕ مً  مً الداخل

 الداخل
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 إىاخ ذكْز إىاخ ذكْز اإلىاخ
2000 0 2 2 0% 900% 2 4 6 33% 67% 
2009 2 2 4 50% 50% 2 9 3 67% 33% 
2002 3 9 4 75% 25% 2 2 4 50% 50% 
2003 9 9 2 50% 50% 0 0 0 0 0 
2004 0 9 9 0% 900% 0 0 0 0 0 
2005 5 99 96 39% 69% 6 4 90 60% 40% 
2006 8 93 29 38% 62% 2 3 5 40% 60% 
2007 7 8 95 47% 53% 5 2 7 79% 29% 
2008 3 6 9 33% 67% 9 2 3 33% 67% 
2009 92 3 95 80% 20% 9 2 3 33% 67% 

 %49 %59 49 20 29 %54 %46 89 48 49 اإلمجالٕ
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 الرتبٔة اليْعٔةكلٔة 
 2002حتى  2000مً عدد زضائل الدكتْزاِ للركْز ّاإلىاث مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة  
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 الرتبٔة اليْعٔةكلٔة 
 2002حتى  2000عدد احلاصلني على دزجة املاجطتري طبقًا لليْع ّاجلَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 

 الشي٘
 مادشتري

إمجالٕ مً  اززمً اخل

 اخلازز
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ
إمجالٕ مً  مً الداخل

 الداخل
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 إىاخ ذكْز إىاخ ذكْز اإلىاخ
2000 0 6 6 0% 900% 9 9 98 50% 50% 
2009 6 6 92 50% 50% 3 9 4 75% 25% 
2002 9 5 94 64% 36% 5 5 90 50% 50% 
2003 2 4 6 33% 67% 0 9 9 0% 900% 
2004 3 4 7 43% 57% 0 0 0 0 0 
2005 6 7 93 46% 54% 9 9 2 50% 50% 
2006 4 92 96 25% 75% 9 4 5 20% 80% 
2007 6 99 97 35% 65% 0 6 6 0% 900% 
2008 9 99 92 8% 92% 0 5 5 0% 900% 
2009 5 99 96 39% 69% 9 9 2 50% 50% 

 %62 %38 53 33 20 %65 %35 999 77 42 اإلمجالٕ
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 الرتبٔة اليْعٔةكلٔة 
 2002حتى  2000مً للركْز ّاإلىاث مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة  املاجطتريعدد زضائل  
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 الرتبٔة اليْعٔةكلٔة 
 2002حتى  2000إمجالٕ احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ طبقًا للحَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 

 الشي٘

 الدكتْزاِ
إمجالٕ 

 الدكتْزاِ

ىشب٘ 

الدكتْزاِ مً 

 اخلازز

ىشب٘ 

الدكتْزاِ مً 

 إمجالٕ مً الداخل إمجالٕ مً اخلازز الداخل

2000 2 6 8 25% 75% 
2009 4 3 7 57% 43% 
2002 4 4 8 50% 50% 
2003 2 0 2 900% 0% 
2004 9 0 9 900% 0% 
2005 96 90 26 62% 38% 
2006 29 5 26 89% 99% 
2007 95 7 22 68% 32% 
2008 9 3 92 75% 25% 
2009 95 3 98 83% 97% 

 %32 %68 930 49 89 اإلمجالٕ
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 الرتبٔة اليْعٔةكلٔة 
   2002حتى  2000إمجالٕ عدد زضائل الدكتْزاِ مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً 
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 الرتبٔة اليْعٔةكلٔة 
 2002حتى  2000ملئْٓة يف الفرتة مً إمجالٕ احلاصلني على دزجة املاجطتري طبقًا للحَة ّىطبَه ا

 

 الشي٘

 املادشتري

 إمجالٕ املادشتري
ىشب٘ املادشتري مً 

 اخلازز
ىشب٘ املادشتري مً 

 إمجالٕ مً الداخل إمجالٕ مً اخلازز الداخل

2000 6 98 24 25% 75% 
2009 92 4 96 75% 25% 
2002 94 90 24 58% 42% 
2003 6 9 7 86% 94% 
2004 7 0 7 900% 0% 
2005 93 2 95 87% 93% 
2006 96 5 29 76% 24% 
2007 97 6 23 74% 26% 
2008 92 5 97 79% 29% 
2009 96 2 98 89% 99% 

 %39 %69 972 53 999 اإلمجالٕ
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 الرتبٔة اليْعٔةكلٔة 
   2002حتى  2000مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً  املاجطتريإمجالٕ عدد زضائل 
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 طبقًا لليْع )ذكْز/إىاث(احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ ّاملاجطتري 
 2010حتى  2000ّاجلَُ ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج : ىشب٘ اذتاصلني

حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج أعلٙ  -

 2009يف سي٘ نا حككت اقل ىشب٘ بٔي، % 100ٍّٕ  2004،  2000سييت ىشبُ يف 

 ٍّٕ20.% 

حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج اعلٙ  -

 2004،  2000سييت بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف ، % 80ٍّٕ  2009يف سي٘ ىشب٘ 

 %.صفسٍّٕ 

 علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل: ىشب٘ اذتاصلني

تْزاِ مً الداخل اعلٙ دكحككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ ال -

% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف 67ٍّٕ  2009،  2008،  2000ىشب٘ يف الشيْات 

 ٍّٕ صفس%. 2004،  2003سييت 

حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل أعلٙ  -

 2004،  2003يف سييت بٔينا حككت اقل ىشب٘  % ،71ٍّٕ  2007يف سي٘ ىشب٘ 

 ٍّٕ صفس%.

 علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج : شب٘ اذتاصلنيى

حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘  -

 %. 36ٍّٕ  2002سي٘ % ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف 100ٍّٕ  2000يف سي٘ 

حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ  -

ٍّٕ  2000% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 64ٍّٕ  2002سي٘ ىشب٘ يف 

 %.صفس

 علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل: ىشب٘ اذتاصلني

اعلٙ ىشب٘ حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل  -

%: بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف 100ٍّٕ  2008،  2007،  2003يف الشيْات التالٔ٘ 

 .ٍّٕ صفس % 2004سي٘ 

أعلٙ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل  حككت ىشب٘ -

% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف الشيْات التالٔ٘ 75ٍّٕ  2001ىشب٘ يف سي٘ 

 %.ٍّٕ صفس 2008،  2007،  2004،  2003
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 احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ ّاملاجطتري  طبقًا إمجالٕ

 2002حتى  2000يف الفرتة مً  (للحَة ّىطبَه املئْٓة)
 

 ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج ّالداخل:

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج اعلٙ  -

 2000% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 100ٍّٕ  2004،  2003ىشب٘ يف سييت 

 ٍّٕ25.% 

لٙ حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل اع -

 2004،  2003% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سييت 75ٍّٕ  2000ىشب٘ يف سي٘ 

 ٍّٕ صفس%.

 :ّالداخل اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج إمجالٕىشب٘ 

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘  -

 %.25ٍّٕ  2000% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘ 100ٍّٕ   2004يف سي٘  

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل اعلٙ  -

ٍّٕ  2004% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سي٘  75ٍّٕ  2000ىشب٘ يف سي٘ 

 صفس %.
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 داز العلْوكلٔة 
 2002حتى  2000عدد احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ طبقًا لليْع ّاجلَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 الشي٘
 دكتْزاِ

إمجالٕ مً  مً اخلازز

 اخلازز
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ
إمجالٕ مً  مً الداخل

 الداخل
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 إىاخ ذكْز إىاخ ذكْز اإلىاخ
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2002 0 0 0 0 0 3 0 3 900% 0% 
2003 4 9 5 80% 20% 3 2 5 60% 40% 
2004 3 2 5 60% 40% 99 3 94 79% 29% 
2005 36 6 42 86% 94% 3 4 7 43% 57% 
2006 78 0 78 900% 0% 3 5 8 38% 63% 
2007 89 98 907 83% 97% 0 9 9 0% 900% 
2008 937 20 957 87% 93% 2 0 2 900% 0% 
2009 986 26 292 88% 92% 9 5 6 97% 83% 

 %43 %57 46 20 26 %92 %88 606 73 533 اإلمجالٕ
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 داز العلْوكلٔة 
 2002حتى  2000عدد زضائل الدكتْزاِ للركْز ّاإلىاث مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً 

 



 جامعة القاهرة 
 االىطاىٔةقطاع العلْو  لومات والتوثيقاالدارة العامة ملركز املع 

  إدارة التوثيق واملكتبة 

- 65 - 

 داز العلْوكلٔة 
 2002حتى  2000عدد احلاصلني على دزجة املاجطتري طبقًا لليْع ّاجلَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 

 الشي٘
 مادشتري

إمجالٕ مً  ززمً اخلا

 اخلازز
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 اإلىاخ
إمجالٕ مً  مً الداخل

 الداخل
ىشب٘ 

 الركْز
ىشب٘ 

 إىاخ ذكْز إىاخ ذكْز اإلىاخ
2000 0 3 3 0% 900% 0 0 0 0 0 
2009 2 0 2 900% 0% 0 0 0 0 0 
2002 4 0 4 900% 0% 0 0 0 0 0 
2003 6 6 92 50% 50% 0 0 0 0 0 
2004 29 90 39 74% 26% 9 9 2 50% 50% 
2005 60 96 76 79% 29% 9 9 2 50% 50% 
2006 909 24 925 89% 99% 2 9 3 67% 33% 
2007 953 27 980 85% 95% 9 9 2 50% 50% 
2008 224 38 262 85% 95% 0 0 0 0 0 
2009 334 52 386 87% 93% 9 9 2 50% 50% 

 %45 %55 99 5 6 %96 %84 9089 976 993 اإلمجالٕ
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 داز العلْوكلٔة 
 2002حتى  2000للركْز ّاإلىاث مً الداخل ّاخلازج يف الفرتة مً  املاجطتريعدد زضائل 
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 داز العلْوكلٔة 
 2002حتى  2000إمجالٕ احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ طبقًا للحَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 

 الشي٘

 الدكتْزاِ
إمجالٕ 

 الدكتْزاِ

ىشب٘ 

اِ مً الدكتْز

 اخلازز

ىشب٘ 

الدكتْزاِ مً 

 إمجالٕ مً الداخل إمجالٕ مً اخلازز الداخل

2000 0 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 
2002 0 3 3 0% 900% 
2003 5 5 90 50% 50% 
2004 5 94 99 26% 74% 
2005 42 7 49 86% 94% 
2006 78 8 86 99% 9% 
2007 907 9 908 99% 9% 
2008 957 2 959 99% 9% 
2009 292 6 298 97% 3% 

 %7 %93 652 46 606 اإلمجالٕ
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 داز العلْوكلٔة 
 2002حتى  2000إمجالٕ احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ طبقًا للحَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 
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 داز العلْوكلٔة 
 2002حتى  2000الفرتة مً إمجالٕ احلاصلني على دزجة املاجطتري طبقًا للحَة ّىطبَه املئْٓة يف 

 

 الشي٘

 املادشتري
إمجالٕ 

 املادشتري

ىشب٘ 

املادشتري مً 

 اخلازز

ىشب٘ 

املادشتري مً 

 إمجالٕ مً الداخل إمجالٕ مً اخلازز الداخل

2000 3 0 3 900% 0% 
2009 2 0 2 900% 0% 
2002 4 0 4 900% 0% 
2003 92 0 92 900% 0% 
2004 39 2 49 95% 5% 
2005 76 2 78 97% 3% 
2006 925 3 928 98% 2% 
2007 980 2 982 99% 9% 
2008 262 0 262 900% 0% 
2009 386 2 388 99% 9% 

 %9 %99 9900 99 9089 اإلمجالٕ
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 داز العلْوكلٔة 
 2002حتى  2000طبقًا للحَة ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً  املاجطتريإمجالٕ احلاصلني على دزجة 
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 طبقًا لليْع )ذكْز/إىاث(احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ ّاملاجطتري 
 2002حتى  2000ّاجلَُ ّىطبَه املئْٓة يف الفرتة مً 

 علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج : ىشب٘ اذتاصلني

حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج أعلٙ ىشبُ يف  -

حتٙ سي٘  2000يف الشيْات مً سي٘ قل ىشب٘ بٔينا حككت ا، % 40ٍّٕ  2004سي٘ 

 %.ٍّٕ صفس 2006ّسي٘  2002

حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج اعلٙ ىشب٘  -

حتٙ  2000الشيْات مً سي٘ بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف ، % 100ٍّٕ  2006سي٘ يف 

 %.صفسٍّٕ  2002سي٘ 

 داخل:علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ال ىشب٘ اذتاصلني

يف اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل أعلٙ ىشب٘  اإلىاخحككت ىشب٘  -

حتٙ    2000يف الشيْات مً سي٘  بٔينا حككت اقل ىشب٘  ، %100ٍّٕ  2007سي٘ 

 ٍّٕ صفس%. 2008ّسي٘   2002

تْزاِ مً الداخل اعلٙ ىشب٘ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدك الركْزحككت ىشب٘  -

،  2001،  2000% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف الشيْات 100ٍّٕ   2008،  2002يف سييت 

 ٍّٕ صفس%. 2007

 علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج : ىشب٘ اذتاصلني

حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘ يف  -

 %.ٍّٕ صفس 2002،  2001سييت % ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف 100ٍّٕ  2000سي٘ 

كت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘ يف حك -

 %.صفسٍّٕ  2000سي٘  % ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف 100ٍّٕ  2002،  2001سييت 

 علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل: ىشب٘ اذتاصلني

ىشب٘ يف اعلٙ حككت ىشب٘ اإلىاخ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل  -

الشيْات % ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف 50ٍّٕ  2009،  2007،  2005،  2004 الشيْات

 %.صفسٍّٕ 2008،  2003حتٙ سي٘  2000مً سي٘ 

أعلٙ ىشب٘ يف حككت ىشب٘ الركْز اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل  -

 2003حتٙ  2000% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف الشيْات مً سي٘ 67ٍّٕ  2006سي٘ 

 %.ٍٕ صفسّ 2008، 
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 احلاصلني على دزجة الدكتْزاِ ّاملاجطتري  طبقًا إمجالٕ

 2002حتى  2000يف الفرتة مً  (للحَة ّىطبَه املئْٓة)
 

 ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج ّالداخل:

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً ارتازج اعلٙ ىشب٘  -

حتٙ  2000% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف الشيْات مً 99ٍّٕ  2008،  2007يف سييت 

 ٍّٕ صفس%. 2002

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ الدكتْزاِ مً الداخل اعلٙ ىشب٘  -

ٍّٕ  2001،  2000% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف سييت 100ٍّٕ  2002يف سي٘ 

 صفس%.

 :ّالداخل زجاذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتا إمجالٕىشب٘ 

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً ارتازج اعلٙ ىشب٘ يف  -

% ، بٔينا حككت اقل ىشب٘ يف 100ٍّٕ  2008ّسي٘  2003حتٙ  2000الشيْات مً 

 %.95ٍّٕ  2004سي٘  

حككت ىشب٘ إمجالٕ اذتاصلني علٙ دزد٘ املادشتري مً الداخل اعلٙ ىشب٘ يف  -

 2000ٔينا حككت اقل ىشب٘ يف الشيْات التالٔ٘ مً سي٘ % ، ب5ٍّٕ   2004سي٘ 

 ٍّٕ صفس%. 2008ّسي٘  2003حتٙ سي٘ 

 

 


