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 ديمعلا ةملك

 

 

 نم ةفلتخملا ةيملعلا تالاجملا يف  عمتجملا ءانبأ ليهأت ىلإ اهتأشن ذنم ايلعلا تاساردلا ةدامع ىعست
 يتلاو ،ةفلتخملا تاصصختلا يف ايلعلا ةيملعلا تاجردلا فلتخمب ةيميداكأ جمارب ثادحتسا لالخ
 ريفوتو ،ينطولا يلاعلا ميلعتلا ماظن تاردق زيزعتو ،ةعمجملا ةعماجل يومنتلا رودلا زيزعت ىلإ فدهت
 نم ةعماجلا يبوسنم ثاعتبا يف اهرود ىلإ ةفاضإ ،تالاجملا ةفاك يف ةينطو تاءافكو رداوك
 تاعماجلا نم ةفلتخملا تاصصختلا يف ةيملعلا تاجردلا ىلع لوصحلل ؛نيرضاحملاو نيديعملا
 اهتاودأو ةينقتلا لئاسولا لالخ نم اهليعفتو ،مهثاعتبا تاءارجإ ريسيت ىلعو ،ملاعلا يف ةزيمتملا
 لوحتلا ةطخو ٢٠٣٠ ةيؤر قفو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأل اقيقحت ؛ةدوجلا ريياعمب مازتلالاو ،ةلاّعفلا
 ةيعارمو ،ةعماجلا يف ايلعلا ةدايقلا معدو ،ةيلبقتسملا ةعماجلا ةيؤرب كلذ يف ةلظتسم،٢٠٢٠ ينطولا
 ،يونسلا ريرقتلا اذه نيبيو .يميداكألا ميوقتلاو دامتعالل ةينطولا ةئيهلا نم ةدمتعملا ةدوجلا ريياعم
 امدنع ،ه١٤٣١ ماع يف ةدامعلا ةأشن ذنم ققحت يذلا روطتلا ىدم ميركلا ئراقلا يدي نيب هعضن يذلا
 غلب يذلا ،ه١٤٤٠-١٤٣٩يعماجلا ماعلا ىتحو ،ةبلاط ةرشع تسو ايلعلا تاساردلل نيجمانربب تأدب
 يف ايلعلا تاساردلا يف ةبلاطو ابلاط )٢٣٢(و ،اجمانرب رشع دحأ ايلعلا تاساردلا جمارب ددع هيف
  .يلآلا بساحلاو ةيبطلاو ةيرادإلاو ةيبرعلاو ةيعرشلا تاصصختلا
 
 

                                                         

 ايلعلا تاساردلا ديمع                                                                                        

 عودجلا هللادبع نب دهف .د                                                                                       
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 يميظنتلا طابترالا لوألا لصفلا

 

 .يملعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماجلا ةلاكوبً ايرادإ ةدامعلا طبترت

 

 :ةيؤرلا 1-1

 ةيمنتلا فادهأ ققحت اهيجيرخل سفانم لبقتسم ةئيهتل اهجمارب يف ةدوجلا ةيلاع ايلع تاسارد

 .ةمادتسملا

 

  :ةلاسرلا 1-2

 دامتعالاو ةدوجلا ريياعم قيبطتو ريوطتلاو ةثادحلاب فصتت ةزيمتم ايلع تاسارد جمارب داجيإ

 .عمتجملاو ةيمنتلا تابلطتمو ةينقتلاو ةفرعملا تادجتسم ةبكاومو ةدمتعملا يميداكألا

 

 :ةدامعلا فادهأ 1-3

  :يلي ام اهمهأ ةيويح فادهأ ةدع قيقحت ىلإ ةدامعلا فدهت

 يفرعملاو   ينقتلاو يملعلا مدقتلا بكاوي امب اهريوطتو ايلعلا تاساردلا جمارب ثيدحتو ءاشنإ .5

 .عمتجملاو ةيمنتلا تابلطتم يبليو

 .ايلعلا تاساردلا جمارب يف يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا ريياعم قيبطتو يّنبت .6

 تاهجلا عم نواعتلاو ،ايلعلا تاساردلا جمارب يف زيمتلا هجاوت يتلا تاقوعملا مهأ ىلع فرعتلا .7

 مهاست يتلا قرطلاو لبسلا ديدحتل ةقومرملا ةيملاعلا تاعماجلا نم اهجراخو ةعماجلاب ةدناسملا

 .تاقوعملا كلت ليلذت يف
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 يميظنتلا لكيهلا 1-4
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 ةيميداكالا نوؤشلل ةدامعلا ةلاكو تازاجنإ يناثلا لصفلا

 

 :ةمدقم 2-1

 تاساردلا جمارب حتف قيرط نع ةيناسنإلا ةفرعملا ءارثإ يف ماهسإلا ىلإ ايلعلا تاساردلا ةدامع ىعست

 نم نيزيمتملا بالطلا نيكمتو ،ةزيمتم ةيملع تافاضإ ىلإ لصولل ةنكمملا تاصصختلا يف ايلعلا

 ةردق روطي امب راكتبالاو عادبإلا ىلإ مهعفدو ،ايلعلا مهتاسارد ةلصاوم نم ةيعماجلا تاداهشلا ةلمح

 .عمتجملا اياضق مدخيو يدوعسلا يملعلا ثحبلا

    
 تازاجنإلا 2-2

 :يتالاب لاجملا اذه يف ـه ١٤٣٨/١٤٣٩  يساردلا ماعلا يف تازاجنإلا صخلتت 

 ىلإ يلخادلاو يجراخلا ثاعتبالا قيرط نع ايلعلا مهتسارد ةلصاومل ةعماجلا يبوسنم معد  .1

 ىلا هثعتبمو ثعتبم ٣٧٥ ثاعتبا مت ثيح ،ةعماجلاب ثاعتبالا جمارب عضوو .ةزيمتملا تاعماجلا

 لخاد نوثعتبملا )١( لودجلا( .ـه١٤٣٨/١٤٣٩ يساردلا ماعلا لالخ اهجراخو ةكلمملا لخاد

 .)ثاعتبالا ةهج بسح اهجراخو ةكلمملا

 

 ،لخادلا يثعتبمل ةبسنلاب جراخلل نيثعتبملا ةبسن ةدايز اضيأ حضتي )١( مقر لودجلا ضارعتساب

 ةفلتخملا تاصصختلا يف ةيملعلا تاجردلا ىلع لوصحلل اهيبوسنم ليهأتل ةعماجلا يعسل ةباجتسا

 .ملاعلاب ةفلتخملا تاعماجلا نم

 ثاعتبالا ةھج بسح اھجراخو ةكلمملا لخاد نوثعتبملا )١( لودجلا

 نیثعتبملا عومجم ثاعتبالا

 ١٣٠ يلخاد

 ٢٤٥ يجراخ

 ٣٧٥ يلامجالا
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 ةيبطلا ةزهجألا ةينقت مسقب ةيويحلا ةيبطلا ةسدنهلا يف مولعلا يف ريتسجام جمانرب ثادحتسا .2

 كلذو ،ةسدنهلا ةيلكب ةيئابرهكلا ةسدنهلا مسق عم ةكارشلاب ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيلكب

 ةطخلا نم ةقثبنملا ةدامعلل ةيجيتارتسالا ةطخلا نم يناثلا يليصفتلا فدهلا عم ايشامت

 .)ـه١/٤/١٤٣٩ خيراتب ةعبارلا ةسلجلا ،ايلعلا تاساردلا سلجم( .ةعماجلل ةيجيتارتسالا

 كلذو ،لامعألا ةرادإ ةيلكب لامعألا ةرادإ مسقب لامعألا ةرادإ يف ريتسجام جمانرب ثادحتسا .3

 ةطخلا نم ةقثبنملا ةدامعلل ةيجيتارتسالا ةطخلا نم يناثلا يليصفتلا فدهلا عم ايشامت

 .)ـه١/٤/١٤٣٩ خيراتب ةعبارلا ةسلجلا ،ايلعلا تاساردلا سلجم( .ةعماجلل ةيجيتارتسالا

 ةيلكب لامعألا ةرادإ مسقب تايفشتسملاو ةيحصلا تامدخلا ةرادإ يف ريتسجام جمانرب ثادحتسا .4

 ةقثبنملا ةدامعلل ةيجيتارتسالا ةطخلا نم يناثلا يليصفتلا فدهلا عم ايشامت كلذو ،لامعألا ةرادإ

 .)ـه١/٤/١٤٣٩ خيراتب ةعبارلا ةسلجلا ،ايلعلا تاساردلا سلجم( .ةعماجلل ةيجيتارتسالا ةطخلا نم

 

 يلخاد
35% 

 يجراخ
65% 

 بسح اھجراخو ةكلمملا لخاد نوثعتبملا)١-١( ينایبلا مسرلا
 ثاعتبالا ةھج

 يجراخ يلخاد
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 يعماجلا ماعلل ایلعلا تاساردلا جمارب يف نودیقملا ةبلطلا )٢-١( ينایبلا مسرلا
 ـھ١٤٣٩-١٤٣٨

 ىثنا ركذ

ـھ١٤٣٩-١٤٣٨ يعماجلا ماعلل ایلعلا تاساردلا جمارب يف نودیقملا )٢( لودجلا  

جمانربلا مسا  
نوديقملا  

ركذ ىثنا   
همولعو نآرقلا ريتسجام  ٣ ١٣ 
همولعو ثيدحلا ريتسجام  - ١٧ 
تايوغللا ريتسجام  - ٣ 
لامعألا ةرادإ ريتسجام  ٢٥ - 
 - ٦٠  تايفشتسملاو ةيحصلا تامدخلا ةرادإ ريتسجام
ةيويحلا ةيبطلا ةسدنهلا يف مولعلا ريتسجام  ١٥ - 
يلامجالا  ٢٣ ١١٣ 
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 ضيرمتلا مسقب ضيرمتلا يف ةدايقلاو ةرادالا -ضيرمتلا يف مولعلا  ريتسجام جمانرب ثادحتسا .5

 ةطخلا نم يناثلا يليصفتلا فدهلا عم ايشامت كلذو ،ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيلكب

 ةسلجلا ،ايلعلا تاساردلا سلجم( .ةعماجلل ةيجيتارتسالا ةطخلا نم ةقثبنملا ةدامعلل ةيجيتارتسالا

 .)ـه١/٤/١٤٣٩ خيراتب ةعبارلا

 مولع ةيلكب تامولعملا ةينقت مسقب ةيمقرلا ةلدألاو يناربيسلا نمالا ريتسجام جمانرب ثادحتسا .6

 ةدامعلل ةيجيتارتسالا ةطخلا نم يناثلا يليصفتلا فدهلا عم ايشامت كلذو ،تامولعملاو بساحلا

 .)ـه١/٤/١٤٣٩ خيراتب ةعبارلا ةسلجلا ،ايلعلا تاساردلا سلجم( .ةعماجلل ةيجيتارتسالا ةطخلا نم ةقثبنملا

 تاربتخملا مولع مسقب ةيكينيلكالا تاربتخملا يف مولعلا ريتسجام جمانرب ثادحتسا .7

 نم يناثلا يليصفتلا فدهلا عم ايشامت كلذو ،ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيلكب ةيكينيلكالا

 ،ايلعلا تاساردلا سلجم( .ةعماجلل ةيجيتارتسالا ةطخلا نم ةقثبنملا ةدامعلل ةيجيتارتسالا ةطخلا

 .)ـه١/٤/١٤٣٩ خيراتب ةعبارلا ةسلجلا

 يحصلا ليهأتلاو يعيبطلا جالعلا مسقب يعيبطلا جالعلا يف  مولعلا ريتسجام جمانرب ثادحتسا  .8

 ةطخلا نم يناثلا يليصفتلا فدهلا عم ايشامت كلذو ، ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيلكب

 ةسلجلا ،ايلعلا تاساردلا سلجم( .ةعماجلل ةيجيتارتسالا ةطخلا نم ةقثبنملا ةدامعلل ةيجيتارتسالا

  .)ـه١/٤/١٤٣٩ خيراتب ةعبارلا

 تايلكلا ىلا اهتداعاو ايلعلا تاساردلا جمارب ثادحتسا تاعورشم تابلط نم ددع ةسارد .9

 خيراتب ةعبارلا ةسلجلا ،ايلعلا تاساردلا سلجم( .اهيلع ايلعلا تاساردلا سلجم تاظحالم لامكتسال

 .)ـه١/٤/١٤٣٩
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 .تايوغللا ريتسجامو همولعو نآرقلا ريتسجام جمانربب تاقحتلملا تابلاطلا نم ددع جيرخت .10

 .)ـه١/٤/١٤٣٩ خيراتب ةعبارلا ةسلجلا ،ايلعلا تاساردلا سلجم( ،)2 مقر لودجلا(

 

 
 

 تاقحتلملا فصن نم رثكا جرخت انل حضتي )٣-١( ينايبلا مسرلاو )٣( مقر لودجلا ضارعتساب

 .تابلاطلا رثعت مدعو ،ةيلاحلا جماربلاب
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 تایوغللا ریتسجام ھمولعو نآرقلا ریتسجام

٥ ٥

 تاجرختملا تابلاطلا ددع )٣-١( ينایبلا مسرلا

 ريتسجاملا جمارب تاجيرخ )٣( لودجلا

 ةعمجملاب ةيبرتلا يفلزلاب ةيبرتلا ةيلكلا مسا

 تايوغللا ريتسجام همولعو نآرقلا ريتسجام جمانربلا

 ٥ ٥ تاجرختملا تابلاطلا ددع

 ـه١٤٣٨/١٤٣٩ ـه١٤٣٨/١٤٣٩ جرختلا خيرات
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 ایلعلا تاساردلا ةدامع
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 ةعجارملا قيرف نمض اهيراشتسمو ةدامعلا ليكوو ةدوجلا ديمعل ايلعلا تاساردلا ةدامع لابقتسا .11

 .نيسحتلا ةيرارمتساو ةدوجلا نامض فدهب ؛ةيلخادلا

 
 

 
 



 ةعمجملا ةعماج 
 ایلعلا تاساردلا ةدامع
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 ةئيه ءاضعأل لئاسرلا ىلع فارشإلا دانسإ ىلع ةقفاوملاو ،ريتسجاملا لئاسر ططخ ةسارد .12

 .)ـه١/٤/١٤٣٩ خيراتب ةعبارلا ةسلجلا ،ايلعلا تاساردلا سلجم( )٤ مقر لودجلا( .سيردتلا

 

 
 

 ثيدحلا ريتسجاملا تابلاط رثعت مدع انل حضتي )٤-١( ينايبلا مسرلاو )٤( مقر لودجلا ضارعتساب

  .ةيماظنلا ةدملا قفو نهتسارد يف

 

 ،ايلعلا تاساردلا سلجم( .تابلاطلا نم ددعل ريتسجاملا لئاسر ةشقانم ناجل ليكشت ىلع ةقفاوملا .13

 .)ـه٨/٣/١٤٣٩ خيراتب ةثلاثلا ةسلجلا

 

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

 ھمولعو نارقلا ریتسجام تایوغللا ریتسجام ھمولعو ثیدحلا ریتسجام

١٧

٣ ٣

 ةقفاوملا تابلط ددع )٤-١( ينایبلا مسرلا

 سيردتلا ةئيه ءاضعأل ،تابلاطلل لئاسرلا ىلع فارشإلا دانسإ ىلع ةقفاوملا تابلط )٤( لودجلا

 يفلزلاب ةيبرتلا ةيلك ةعمجملاب ةيبرتلا ةيلك ةعمجملاب ةيبرتلا ةيلك ةيلكلا مسا

 همولعو نارقلا ريتسجام تايوغللا ريتسجام همولعو ثيدحلا ريتسجام جمانربلا

 ٣ ٣ ١٧ ةقفاوملا تابلط ددع

 ١٣/٨/١٤٣٩ ١١/٢/١٤٣٩ ١٣/٨/١٤٣٩ ةقفاوملا خيرات
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 ةلاكو عم نواعتلاب ـه١٤٣٨/١٤٣٩ يعماجلا ماعلل ايلعلا تاساردلا ةبلطل يفيرعتلا ءاقللا ميظنت .14

 .لامعألا ةرادإ ةيلك عمو يملعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماجلا

 
 

 لمع ريس ىلع عالطالل ؛تامولعملاو بساحلا مولع ةيلكو ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيلك ةرايز .15

 .ايلعلا تاساردلا جمارب يف لوبقلل نيحشرملل تارابتخالاو تالباقملا ناجل
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 نواعتلابو تايلكلا عم ايلعلا تاساردلا تابلاطو بالط لابقتسال تايلكلا تادادعتسا ةشقانم .16

 .رمتسملا ميلعتلاو عمتجملا ةمدخ ةدامعو يملعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماجلا ةلاكو عم

 
 .ةعماجلا ريدم يلاعم بتكم نم لاحت يتلا حئاوللاو تاحرتقملا ضعب ةسارد يف ماهسإلا .17

 

 ةيبالطلا تامدخلاو ةطشنألا ثلاثلا لصفلا

 

  ةينقتلا لئاسو نم ةدافتسإلاو ةيميداكألا ةفاقثلا رشن 3-1

 جمارب يف نيقحتلملل حضاو جهنم مسرل ايلعلا تاساردلا سلجمب ةناعتسالا لالخ نم ةدامعلا ىعست

 تاساردلاب ةصاخلا حئاوللاو ةمظنألاب ةيفرعملا ةفاقثلا رشن لالخ نم ،ةعماجلا يف ايلعلا تاساردلا

 .ايلعلا تاساردلا يف ةيملعلا تاوطخلاو تايلآلا ىلع فرعتلل مهتدعاسمو ،ايلعلا

 :يلي امب ىنعت يتلاو لوبقلا ةدحو ءاشنإب لاجملا اذه يف ةدامعلا تماقو

 ايلعلا تاساردلا جمارب ىلع ينورتكلإلا ميدقتلا ءدب نع نالعإلا .1
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 اهئافيتسا نم دكأتلاو اهزرفو ايلعلا تاساردلا جمارب يف ةساردلل نيمدقتملا تابلط لابقتسا .2

 .طورشلل

 جمارب ىلع نيمدقتملل ةيريرحتلا تارابتخالاو ةيصخشلا تالباقملا ءارجإ ديعاوم نالعإ .3

 .ريتسجاملا

 ريتسجاملا جمارب ىلع نيحشرملا نم ةبلاطو بلاط ١٨٠ نم رثكأ تانايبو قئاثو ةقباطم .4

 .ماعلا اذهل

 لوبق تاراعشإ رادصإو لوبقلا تاءارجإ لامكتسال ةينعملا ةيلكلل تابلطلا ةلاحإ .5

 .نيلوبقملل

 
 .ةكلمملا جراخو لخاد دافيإلل ايلعلا تاساردلل نيمدقتملا تافلم مالتسا ةعباتم .6

 اينورتكلإ ةمدقملا تابلطلا عيمج ةفشرأ يف رارمتسالا .7
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 .ةينعملا ماسقألل اهلاسرإل مئاوق يف اهدادعإو تافلملا فينصتو زرف يف رارمتسالا .8

 .مهثاعتبا لامكتسال مزاللا ينفلا معدلا ميدقتو فلملا حتفل نيمدقتملا ةعباتم .9

 .مهثاعتبا تاءارجإ لامكتسال نيمدقتملا اهل عباتلا تايلكلا ةعباتم .10

 

 :ةدامعلا عقوم ريوطت 3-2

 ايلعلا تاساردلا ةبلطل ةديازتملا تابلطتملا عم مئاوتيل ةدامعلا عقوم تايوتحم ثيدحت ةعباتم

 لوصولا هراوز ىلع لهسيل هقيسنتو هميظنت مت ثيح ،اهجراخو ةكلمملا لخاد ةساردلل نيثعتبملاو

 ،ةمظنملا نيناوقلاو حئاوللا عفرب تاداشرإلاو تامولعملل نيثعتبملا ةجاح ةاعارم تمتو .مهاغتبم ىلإ

 .ةعماجلا يف ايلعلا تاساردلا بالطو نيثعتبملاو ثاعتبالا يبلاط مهت يتلا ةمهملا عقاوملا طباورلاو

 اهعقوم ىلع ةحاسم ةدامعلا تصصخ دقف تالاصتالاو لمعلا هتمتأب ةعماجلا تاهجوت عمً ايشامتو

 ةعجارمب ةدامعلا موقتو ايلعلا تاساردلاو بيردتلاو ثاعتبالاب ةصاخلا جذامنلا عيمج هيف تجردأ

 يبلاط ىلع لهسي ثيحب ،اهتاجايتحا ءوض يف ةديدج جذامن ةفاضاو اهثيدحتو يرود لكشب اهجذامن

  .اهيلا لوصولا تايلكلاو ثاعتبالا

 

 :ةقيرعلا ةيدوعسلا تاعماجلا عم تاكارشلا 3-3

 يف دعاقم ريفوتل ،تاعماجلا ضعب عم ةقباسلا تاونسلا يف تمت متلا تايقافتالا ةدامعلا عباتت .5

 .صاخ لكشب يئاسنلا رصنعللو ،ةددحم تاصصخت يف ،ةعماجلا يثعتبمل ايلعلا تاساردلا

 .)ـه3/4/1438 خيراتب ،ىلوالا ةسلجلا ،ايلعلا تاساردلا سلجم(

 

 



 ةعمجملا ةعماج 
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 يف ىرخألا ةيدوعسلا تاعماجلاو ةعماجلا نيب نواعتلا ىدم )٥-١( ينايبلا مسرلاو  )٥( لودجلا حضوي

 ةيدوعسلا تاعماجلا يف ايلعلا تاساردلا ءادمع تاعامتجا ةيصوت ىلعً ءانب لوبقلا تاءارجإ ليهست

 .زيزعلادبع كلملا ةعماج باحر يف ةدقعنملا

٠

١

١

٢

٢

٣

٣

٤

٤

٥

٥

 هاروتكد ریتسجام ىثنا ركذ

 ةلحرملا سنجلا دعاقملا ددع

٤

٠

٤

١

٣

٥

٠

٥

١

٤

٥

٠

٥

٠

٥

 يف ةیدوعسلا تاعماجلا يف ةعماجلا يبوسنمل ایلعلا تاساردلا دعاقم )٥-١( ينایبلا مسرلا
ـھ١٤٣٨/١٤٣٩ يعماجلا ماعلا

 میصقلا ةعماج ةیمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج دوعس كلملا ةعماج

 ـه١٤٣٨/١٤٣٩ يعماجلا ماعلا يف ةيدوعسلا تاعماجلا يف ةعماجلا يبوسنمل ايلعلا تاساردلا دعاقم )٥( لودجلا

 ةعماجلا
 ددع
 دعاقملا

 ةلحرملا سنجلا

 هاروتكد ريتسجام ىثنا ركذ
 ٣ ١ ٤ ٠ ٤ دوعس كلملا ةعماج

 ٤ ١ ٥ ٠ ٥ ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج
 ٥ ٠ ٥ ٠ ٥ ميصقلا ةعماج



 ةعمجملا ةعماج 
 ایلعلا تاساردلا ةدامع

 

 ]22[        .ـھ١٤٣٨/١٤٣٩يعماجلا ماعلل ایلعلا تاساردلا ةدامعل يونسلا ریرقتلا 
 

 بيردتلاو ثاعتبالا عبارلا لصفلا

 

 :ةمدقم 4-1

 موقتو نيثعتبملاو ثاعتبالا نوؤشب صتخت ةرادإ تأشنأ اذلو ،ثاعتبالل ةصاخ ةيمهأ ةعماجلا يلوت

 ،ايلعلا تاساردلا ةدامعل ةعباتلا تارادإلا ىدحإ يهو ،جراخلاو لخادلا يف ةعماجلا يثعتبم ةمدخب

 تايلك نيب لصو ةزمه ةرادإلا دعتو .ايلعلا تاساردلا ديمعب بيردتلاو ثاعتبالا ةرادإ ريدم طبتريو

 لاصيإل ةمزاللا تاءارجإلاب ةرادالا موقتو ،ثاعتبالا نادلب يف ةيدوعسلا ةيفاقثلا تايقحلملاو ةعماجلا

 ىتح كلذ ةعباتمو ،اهيثعتبم ىلإ هلاصيإ تايلكلا جاتحت ام كلذكو هتيلك ىلإ ثعتبملا هجاتحي ام

 رييغت ،ةثعب ديدمت ،ثاعتبا :ةيلاتلا تالاحلا يف امك رمألا مزل نإ يرادإ رارق لكش ىلع ردصي

 .ةثعب ءاهنإ ،ةيبيردتلا تارودلا ،ةيملع تالحر ،صصخت رييغت ،ةعماج

 :يلي امب نيثعتبملل ةمدقملا تامدخلا يف ءاقترالاب اهيعس راطا يف ةدامعلا تماق دقو

    :نيثعتبملل تانايبلا ةدعاق ثيدحت 4-2

 نيثعتبملا تافلمل ةفشراو بيترت يف ةدامعلا رمتست بيردتلاو ثاعتبالا ةرادإل يميظنتلا لمعلا راطإ يف 

 .اهزاجنإو تافلملا يف صقاونلا رصحو مهثاعتبا اوهنأ نيذلاو نيمظتنملا اهجراخو ةكلمملا لخاد

 ىلع بيردتلاو ثاعتبالا ةرادإ يف نيفظوملا بيردتب ةدامعلا تماقو .ايعوبسأ اهثيدحت يف رارمتسالاو

 يسسؤملا لمعلا نامضل تافلملا ةفشرأو بيردت ةيلآو ةأشنملا تانايبلا دعاوق عم لماعتلا ةيلآ

 تاءاصحإ يأ زاجنا تقو يأ يفو ةرداق ةدامعلا تحبصا دهجلا اذهل ةرمثكو ،عبتملا جهنلا رارمتساو

 ةهج يأل اهديوزتو ةيلاع ةقدب مهثاعتبا اوهنأ نمو اهجراخو ةكلمملا لخاد يف نيثعتبملا دادعإب قلعتت

 .اهبلطت ةعماجلا لخاد
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 :ةعماجلا يثعتبم عيمجل تافلم ءاشنا 4-3

 ةثعتبمو ثعتبم 375 ىلا مهددع لصو نيذلاو ثعتبم لكل صاخ فلم ءاشنإب ةدامعلا تصرح ثيح

 .ثعتبملل ءارجا يأ ذاختا لاح يف هيلا عوجرلل يساسألا عجرملا نوكيل ،اهجراخو ةكلمملا لخاد

 

 :ةيدوعسلا تاعماجلا نيبو ةعماجلا يف بيردتلاو ثاعتبالا ةرادإ نيب ةمأوت 4-4

 تاءارجإلا عيمج ىلع فوقولل دوعس كلملا ةعماج يف بيردتلاو ثاعتبالا ةدحو ةعباتمب ةدامعلا موقت

 .يرود لكشب نيثعتبملا رومأ ليهستو ثاعتبالا يف مهيدل ةعبتملا

 

 .ـه١٤٣٩-١٤٣٢ ةرتفلا لالخ ثاعتبالا لاجم يف تازاجنإلا 4-5

 ةكلمملا لخاد ىلا ةعماجلا يثعتبمب ةصاخلا ةينايبلا موسرلاو لوادجلا ضعب ضرع يلي اميفو

 :اهجراخو

 ثعتبملا سنج بسح اهجراخو ةكلمملا لخاد نوثعتبملا 4-5-1

 ثعتبملا سنج بسح اهجراخو ةكلمملا لخاد نوثعتبملا )٦( لودجلا

 نيثعتبملا عومجم ثاعتبالا

 ٢٢٢ لاجرلا نم نوثعتبملا

 ١٥٣ ءاسنلا نم نوثعتبملا

 ٣٧٥ يلامجالا



 ةعمجملا ةعماج 
 ایلعلا تاساردلا ةدامع

 

 ]24[        .ـھ١٤٣٨/١٤٣٩يعماجلا ماعلل ایلعلا تاساردلا ةدامعل يونسلا ریرقتلا 
 

 
 نع لاجرلا نم نيثعتبملا ةبسن يف ةدايز حضتي )٦-١( ينايبلا مسرلاو )٦( مقر لودجلا ضارعتساب

 .نيسنجلا نم نيرضاحملاو نيديعملا نم مهباطقتساو مهنييعت مت نم ددع ةدايز عم قفاوتملا ،ءاسنلا

 

 ثاعتبالا نم ضرغلا بسح اهجراخو ةكلمملا لخاد نوثعتبملا 4-5-2

 ثاعتبالا نم ضرغلا بسح اهجراخو ةكلمملا لخاد نوثعتبملا )٧( لودجلا

 نيثعتبملا عومجم ثاعتبالا

 ٢٢٩ هاروتكد
 ٨٨ ريتسجام

 ١٥ ةغل
 ٤٣ ةلامز
 ٣٧٥ يلامجالا

 

 نم نوثعتبملا
 لاجرلا

59% 

 نم نوثعتبملا
 ءاسنلا

41% 

 ثعتبملا سنج بسح اھجراخو ةكلمملا لخاد نوثعتبملا )٦-١( ينایبلا مسرلا
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 ایلعلا تاساردلا ةدامع

 

 ]25[        .ـھ١٤٣٨/١٤٣٩يعماجلا ماعلل ایلعلا تاساردلا ةدامعل يونسلا ریرقتلا 
 

 
 

 ،ثاعتبالا نم ضرغلا ريغتم بسحب نيثعتبملا دادعأ )٧-١(مقر ينايبلا مسرلاو )٧(مقر لودجلا نيبي

 مهزايتجا مت نم ددع ةدايزل ارظن ،هاروتكدلاو ريتسجاملا يتجردل نيثعتبملا ددع عافترا رهظي يذلاو

 تاجردلا ىلع لوصحلل اهيبوسنم ليهأت يف اهيعسو ةعماجلا ومن عم ايشامت كلذو ،حاجنب ةغللا ةلحرمل

 .ةفلتخملا ةيملعلا

 ثاعتبالا ةلود بسح نوثعتبملا 4-5-3

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

 ةلامز ةغل ریتسجام هاروتكد

٢٢٩

٨٨

١٥

٤٣

 ثاعتبالا نم ضرغلا بسح اھجراخو ةكلمملا لخاد نوثعتبملا )٧-١(ينایبلا مسرلا

 ثاعتبالا ةلود بسح نوثعتبملا )٨( لودجلا

 نوثعتبملا ةلودلا
 ١٣٠ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ١١٩ اكيرما
 ٨٥ ايناطيرب

 ١٤ ادنك
 ١٣ ايلارتسا
 ٤ ايناملأ
 ٣ اسنرف
 ١ ارسيوس
 ٠ ايزيلام



 ةعمجملا ةعماج 
 ایلعلا تاساردلا ةدامع
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 ،ثاعتبالا ةلود ريغتم بسحب نيثعتبملا دادعأ )٨-١( مقر ينايبلا مسرلاو )٨( مقر لودجلا نيبي

 عم  ايشامت ،ةدحتملا ةكلمملاو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولل نيثعتبملا ددع يف ةدايزلا رهظي يذلاو

 تاجردلا ىلع لوصحلل اهيبوسنم ليهأتل ملاعلا يف ةزيمتملا تاعماجلا ىلا ثاعتبالا يف ةعماجلا هجوت

 هجوتل ًارظن ةيدوعسلا تاعماجلا ىلا ثاعتبالا دايدزا رهظي امك ،ةفلتخملا تاصصختلا يف ةيملعلا

.ةيبطلا تاصصختلا ضعبو ةيبرعلاو ةيعرشلا تاصصختلل يلخادلا ثاعتبالا يف ةعماجلا  

 

 

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 اكیرما
 ایناطیرب

 ادنك
 ایلارتسا

 ایناملأ
 اسنرف

 ارسیوس
 ایزیلام

 ادنلریا
 ایلاطیا

 ادنلتكسا

١٣٠
١١٩

٨٥

١٤ ١٣
٤ ٣ ١ ٠ ٣ ٢ ١

 ثاعتبالا ةلود بسح نوثعتبملا )٨-١( ينایبلا مسرلا

 نوثعتبملا

 ٣ ادنلريا
 ٢ ايلاطيا
 ١ ادنلتكسا
 ٣٧٥ يلامجالا



 ةعمجملا ةعماج 
 ایلعلا تاساردلا ةدامع
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 تايلكلا بسح اهجراخو ةكلمملا لخاد نوثعتبملا 4-5-4

 

 تايلكلا بسح اهجراخو ةكلمملا لخاد نوثعتبملا )٩( لودجلا

 نوثعتبملا ةيلكلا

 ٦٩ ةعمجملاب ةيبرتلا ةيلك

 ٣٦ يفلزلاب ةيبرتلا ةيلك

 ٢٥ حامرب ةيناسنإلا تاساردلاو مولعلا ةيلك

 ٤٠ بطلا ةيلك

 ٣٤ طاغلاب ةيناسنإلا تاساردلاو مولعلا ةيلك

 ٢٣ يفلزلاب مولعلا ةيلك

 ٢٧ ريدس ةطوحب ةيناسنإلا تاساردلاو مولعلا ةيلك

 ٣١ ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيلك

 ٢٢ ةسدنهلا ةيلك

 ٢١ لامعالا ةرادا ةيلك

 ٢١ يفلزلاب نانسالا بط

 ٢٢ تامولعملاو بساحلا مولع ةيلك

 ٤ عمتجملا ةيلك

 ٣٧٥ يلامجالا



 ةعمجملا ةعماج 
 ایلعلا تاساردلا ةدامع
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 يذلاو ،ةيلكلا ريغتم بسحب نيثعتبملا دادعأ )٩-١( مقر ينايبلا مسرلاو )٩( مقر لودجلا نيبي

 بالطلا ددع ثيح نم ةيلكلا مجح ربكل كلذو ةعمجملاب ةيبرتلا ةيلك يثعتبم ددع عافترا رهظي

 رهظي امك ،ةأشن ةعماجلا تايلك مدقأ نم اهنوكو ،تابلاطلل ماسقا دوجوو تاصصختلاو

 ةيبطلا مولعلاو بطلا تايلكك ةيعونلا ةعماجلا تايلك ضعب يف نيثعتبملا ددع عافترا لودجلا

.اهمجح رغصل عمتجملا ةيلك يف نيثعتبملا ددع ةلق لودجلا نيبيو ،ةسدنهلاو  

 

 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

 ةعمجملاب ةیبرتلا ةیلك

 يفلزلاب ةیبرتلا ةیلك

 حامرب ةیناسنإلا تاساردلاو مولعلا ةیلك

 بطلا ةیلك

 طاغلاب ةیناسنإلا تاساردلاو مولعلا ةیلك

 يفلزلاب مولعلا ةیلك

 ریدس ةطوحب ةیناسنإلا تاساردلاو مولعلا ةیلك

 ةیقیبطتلا ةیبطلا مولعلا ةیلك

 ةسدنھلا ةیلك

 لامعالا ةرادا ةیلك

 يفلزلاب نانسالا بط

 تامولعملاو بساحلا مولع ةیلك

 عمتجملا ةیلك

٦٩

٣٦

٢٥

٤٠

٣٤

٢٣
٢٧

٣١

٢٢ ٢١ ٢١ ٢٢

٤

 .تایلكلا بسح اھجراخو ةكلمملا لخاد نوثعتبملا )٩-١( ينایبلا مسرلا

  نوثعتبملا



 ةعمجملا ةعماج 
 ایلعلا تاساردلا ةدامع
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 ـه١٤٣٨-١٤٣٧ يساردلا ماعلا ةياهن ىلا ثاعتبالا ةيادب ذنم مهثاعتبا يهتنملا 4-5-5 

 

 

 
 

84%

16%

 يساردلا ماعلا ةیاھن ىلا ثاعتبالا ةیادب ذنم مھثاعتبا يھتنملا  )١٠-١( ينایبلا مسرلا
 ـھ1437-1438

 لھؤملا ىلع لوصحلا نود ثاعتبالا ءاھنا لھؤملا ىلع لوصحلل ثاعتبالا ءاھنا

 ـه١٤٣٩-١٤٣٨ يساردلا ماعلا ةياهن ىلا ثاعتبالا ةيادب ذنم مهثاعتبا يهتنملا )١٠( لودجلا

 لهؤملا ىلع لوصحلا نود ثاعتبالا ءاهنا لهؤملا ىلع لوصحلل ثاعتبالا ءاهنا ةلحرملا

 ٣١ ٧٦ هاروتكد

 ٢٤ ٢٢٦ ريتسجام

 ٦ ١٥ ةلامز

 ٦١ ٣١٧ يلامجالا



 ةعمجملا ةعماج 
 ایلعلا تاساردلا ةدامع
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 ةيملعلا تاجردلا ىلع نيلصاحلا ةبسن ةدايز  )١٠-٢( و )١٠-١( ينايبلا مسرلاو )١٠( مقر لودجلا نيبي

 ةجرد ىلع نيلصاحلا دادعا ةدايزو ،ظوحلم لكشب مهنم نيرثعتملا لباقم اهيلع لوصحلل نيثعتبملا

 لوصحلل ةمزاللا ةينمزلا ةرتفلا رصق ىلا كلذ دوعيو ،ىرخألا ةيملعلا تاجردلاب ةنراقم ريتسجاملا

 .هاروتكدلا ةجرد ىلع لوصحلل ةمزاللا ةينمزلا ةرتفلاب ةنراقم ةجردلا ىلع

 

 تابوعصلاو تايدحتلا :سماخلا لصفلا

 

 :اهزربأ نمو تابوعصلاو تايدحتلا ضعب ايلعلا تاساردلا ةدامع هجاوت

 .ايلعلا تاساردلا جمارب ىلع يعامتجالا بلطلا عافترا .1

 نوؤشلاب ةقلعتملا ماهملا زاجنإل نيزيمتملا نييرادإلا نيفظوملا نم ددع باطقتسا .2

 .ةدامعلاب ةيميداكألا

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

 ةلامز ریتسجام هاروتكد

٧٦

٢٢٦

١٥
٣١٢٤٦

 ماعلا ةیاھن ىلا ثاعتبالا ةیادب ذنم مھثاعتبا يھتنملا  )١٠-٢( ينایبلا مسرلا
 ـھ1438-1437 يساردلا

 لھؤملا ىلع لوصحلل ثاعتبالا ءاھنا
 لھؤملا ىلع لوصحلا نود ثاعتبالا ءاھنا



 ةعمجملا ةعماج 
 ایلعلا تاساردلا ةدامع
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 جمارب حاتتفا يف عسوتلا عم قفاوتيو ةدامعلا تاجايتحا بعوتسي رقم ريفوت ىلا يعسلا .3

 .ةعماجلا يف نيثعتبملا ددع دايدزاو ايلعلا تاساردلا

 

 ةدامعلل ةيلبقتسملا ةيؤرلا :سداسلا لصفلا

 

 لوبق ىلع لوصحلاب قلعتي اميف اهنوهجاوي يتلا تابوعصلا ثاعتبالا يف نيبغارلا ةدامعلا كراشت

 ةديدشلا ةسفانملا وأ صصختلا ةردنل ًارظن جراخلاو لخادلا يف ايلعلا تاساردلا جمارب يف يميداكأ

 جمارب يف ةصاخ ايلعلا مهتسارد ةلصاوم يف نيبغارلل ةصصخملا دعاقملا ةلق عم نيمدقتملا نيب

 .هاروتكدلا

 :يلي ام لالخ نم ثاعتبإلل نيبغارلا معد يف لعاف رود اهل نوكي نأ ةدامعلا علطتتو

 لوبقلا ةدامع نع ايلعلا تاساردلا بالطب ةصاخلا ةيميداكألا تاءارجإلا لالقتسا .1

 .ليجستلا ماظن يف ةلقتسم تاباوب لالخ نم كلذو ليجستلاو

 ايلعلا تاساردلا يف دعاقم ريفوتل ةقيرعلا ةيدوعسلا تاعماجلا نم ديزم عم تايقافتا دقع .2

 .صاخ لكشب يئاسنلا رصنعللو ،ةددحم تاصصخت يف ،ةعماجلا يثعتبمل

 .ةيبنجألا تاعماجلا عم ةكرتشملا جماربلا ليعفت .3


