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 ريثأـتنـم اـهل اـمل بـلاطلا ةاـيح يـف ةـجرحلا لـحارملا رـثكأ نـم تاـصصختلا ىدحإ ىلع لوبقلل قاحتلالا بلطو ةعماجلل مدقتلا ةلحرم ربتعت

 لـبق ةـبلطلا هـجاوت يـتلا تايدـحتلاو تاراـسفتسالاو تاـعجارملا تالاـح دـصرت ةـعماجلاب رمت لوبق ةرتف لك عم و ،ةيلبقتسملا هتايح ىلع

لالــخ نــم صــصختلا راــيتخا يــف بــسانم رارــق ذاــختا معدــل ةرــكبم لــحارم يــف ةــبلطلا ءاوــتحا ةــيمهأ ســكعت يــتلاو لوــبقلا دــعبو ءاــنثأو

 ةيمـسرلا تاباـسحلا يـف ةـحاتملا ةـيفرعملا رداـصملا نـم ةدافتـسالاو بـلطلا ةعباتم و قاحتلالا بلطل ميدقتلا ةيفيكب ةمزاللا تاداشرالا

  .يعماجلا صصختلا رايتخال يومنتلا )قُفأ( عورشم ناكف ليجستلاو لوبقلا ةدامعل

)قُفأ(عورشمنمماعلافدهلا

داشرإلايفةمهاسملافدهبةقطنملايفميلعتلاسرادموليجستلاولوبقلاةدامعنيبةلوؤسموةلعافةيعمتجمةكارشءانب

.اهيفلوبقلاطورشواهجماربوةعماجلابفيرعتلالالخنمةبلطلليعونلاباطقتسالاو

ةيليصفتلافادهألا

لبقبابسألابذخأللةيئاقولاةلحرملايفسرادملاةبلطلةيعونةمدخميدقتوةيعامتجالااهتيلوؤسمبةعماجلامازتلا1.

.ةعماجلايفلوبقلابلطبمّدقتلا

لوبقلاةباوبنمةدافتسالاةيفيكوينورتكلإلاعقوملالالخنمةعماجلابلوبقلاطورشحيضوتوةعماجلابفيرعتلا2.

.ةينورتكلإلا

.رغاوشلاةيطغتلةنوزوملابسنلابسحةسفانملاىلعدمتعيلوبقلانأوينورتكلإلالوبقلاةيلآحرش3.

.ةساردلاةغلوجماربلاوةساردلاماظنلوحةبلطلاةيعوت4.

.ةيوناثلاةلحرملاةبلطوةعماجلانيبةيوعوتةيعامتجالصاوتةكبشءاشنإ5.

.بسانملاتقولايفوةبلطلانمنكممددعربكألحيحصلالكشلابةمولعملالاصيإنامض6.

.بسانملايعماجلاصصختلارايتخايفةبلطلاةدعاسم7.
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:ةيمنتلا ططخ و ميلعتلا ةرازو و ةيؤرلل ةيجيتارتسالا فادهألاب )قُفأ( عورشم طابترا

:اهمهأو2030 ةيؤرلا فادهأب ةطبترملا ميلعتلا ةرازول ةيجيتارتسالا فادهألا

.بالطلا حئارش ةفاكل ميلعتلا تامدخ ةحاتإ1.

.راكتبالاو عادبإلل ةزفحملا ةيميلعتلا ةئيبلا نيسحت2.

.لمعلا قوس تاجايتحاو ةيمنتلا تابلطتم ةيبلتل ميلعتلا ماظن ةردق زيزعت3.

ةرشاعلا ةيمنتلا ةطخب ةقالعلا تاذ تاسايسلاو فادهألا

.بيردتلاو ميلعتلا ةموظنمل ةيجراخلاو ةيلخادلا ةءافكلا ريوطت1.

.ةيراهملاو ةيفرعملا مهتاردق ريوطت ةصاخو ةملعملاو ملعملل ةيوبرتلاو ةيميلعتلا ةءافكلا عفر2.

 فراعملا باستكاو ةدقانلا ةءارقلاو يتاذلا ميلعتلل مهل ةعفادو ،ءشنلل اقيوشتو ةيبذاج رثكأ حبصتل ،ةيميلعتلا ةئيبلا ريوطت3.

.ةفلتخملا تاراهملاو

.لمعلا قوس تابلطتمو ،ميلعتلا تاجرخم نيب ةمءاوملا4.

.لمعلا قوس ميظنتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا يف لمعلا تالاجم يف بيردتلاو ميلعتلاب مامتهالا5.
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  عورشملاب ةقالعلا تاذ ةيجيتارتسالا ةعماجلا فادهأ

:ثيحنمةدوجلاةيلاعةيميلعتوةيفرعمتامدخميدقت.1

.ةبلطلاقفدتوةيباعيتسالاةردقلاةرادإوطيطخت)1.1.1(-ملعتلاوميلعتلاصرفعيسوت)1.1(

.يسسؤملادامتعالاتابلطتمةعباتم)1.4.1(-ينهملاويميداكألادامتعالالامكتسا)1.4(

:ثيحنمةيعمتجملاةكارشلاوةيلوؤسملازيزعت.3

.ةعماجللةينهذلاةروصلازيزعت)3.1.2(-ينهملاويمالعإلالصاوتلاوةيوهلازيزعت)3.1(

.عمتجمللةعماجلاةمدخعيونتوعيسوت)3.2.4(-ةيعمتجملاتاكارشلاريوطت)3.2(

:ثيحنماهيبوسنمتاردقةيمنتوةعماجلاميقخيسرت.4

.ةبلطلللعافينهمويداشرإماظنليعفت)4.2.1(-ةيرشبلادراوملاةيمنت)4.2(

عورشملاب ةقالعلا تاذ ليجستلاو لوبقلا ةدامعل ةيجيتارتسالا فادهألا

:ةيلاتلا تاردابملا لالخ نم ةيجيتارتسالا تاكارشلا ءانبو ةيعمتجملا ةيلوؤسملا زيزعت

.ةعماجلا يف ليجستلاو لوبقلاب طبترت ةزيمتم ةيعمتجم تامدخ ميدقت-1

.ليجستلاو لوبقلا ةدامع ةلاسر قيقحت يف مهست يتلا ةيجيتارتسالا تاكارشلا ءانب-2
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: لحارملا

 ىلوألا ةلحرملا •

ةيقرشلا ةقطنملاب ةيوناثلا سرادملا تادشرمو يدشرم عم شاقن قلح
ةيناثلا ةلحرملا •

ةيوناثلا ةلحرملا ةبلطب تاءاقللا

ةثلاثلا ةلحرملا •

.تاردقلا رابتخا يف ىلعأف90 ةجرد ىلع نيلصاحلا ةبلطلل باطقتسالا

ةعبارلا ةلحرملا •
 ةينورتكلإلا قفر ةلمح

ـه1439 قفأ عورشم

:  زئاوجلا
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ـه1440 قفأ عورشم

: عورشملا ةطشنأ

 ةــقطنملاب ةــيوناثلا ةــلحرملا سرادــم تادــشرمو يدــشرم عــم شاــقن قــلح§

.ةيقرشلا

 ةــيوناثلا ةــلحرملا ةــبلط عــم يعماــجلا مرــحلا لــخادو جراــخ ةرــشابم تاءاــقل§

.ةيقرشلا ةقطنملاب

.)؟يعماجلا كصصخت راتخت فيك( يبيردتلا جمانربلا§

 اــهيف لوــبقلاو ةــعماجلا جمارــبو تاــيلكب فــيرعتلا لبــس ريوــطتل لــمع شرو§

.سرادملا ةبلطل

.ةينورتكلإلا قُفأ ةلمح§
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.ةيقرشلاةقطنملابةطسوتملاوةيوناثلاةلحرملاسرادمتادشرمويدشرمعمشاقنقلح•

.ةيقرشلاةقطنملابةيوناثلاةلحرملاةبلطعميعماجلامرحلالخادوجراخةرشابمتاءاقل•

.)؟يعماجلاكصصختراتختفيك(يبيردتلاجمانربلا•

.ةبلطلانمةزيمتملاةئفلاباطقتسا•

.ةينورتكلإلاقُفأةلمح•

:فادهألا ققحتل يمقرلا رايعملا

.%80نعةيعمتجملاةمدخلايفرمتسملانيسحتلاونيديفتسملااضرةبسنلقتالأ1.

.اًيلصفتابلاطلاوبالطللةسردم20نعضراعملاوتافاضتسالاوتارايزلالقتالأ2.

.يعامتجالالصاوتلالئاسولةدهاشم50000نعةينورتكلإلاقفأعورشمةعباتملدعملقيالأ3.

.اًيونسةبلاطوبلاط100نعنيزيمتملاباطقتساةبسنلقتالأ4.

رومألاءايلوأوةبلطلاو)ةطسوتملاوةيوناثلاةلحرملا(داشرإلانمقفأعورشمنمنيديفتسملاددعةدايز5.
.%10ةبسنب

.جمانربلايفنيلجسملاددعنم%70نعةيبيردتلاجماربللةبلطلاروضحةبسنلقتالأ6.

.اًيلصف5نعةيعمتجملاتامدخلايفنيكراشملاةدامعلايبوسنمددعلقيالأ7.
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 ـه1441-1440 ماع لالخ اهليعفت مت يتلا )قُفأ( عورشم ةطشنأل يليصفت نايب ريرقتلا اذه نمضتي
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 )قُفأ( عورشم ةطشنأ

م
فدهلاةفدهتسملا ةئفلا ةطشنألا

 /شاـــــــقن قـــــــلح1
  ةيدرف تاءاقلو

)تادشرم( ،نيدشرم
 ةـــــــــلحرملا سرادـــــــــم
 ةطسوتملاو ةيوناثلا

.لوبقلابسرادملاةبلطةفاكةيعوتيفىلثملابيلاسألاوةبسانملاتايلآلاديدحت

2

 ةرـــشابم تاءاـــقل
 لــخاد ةــبلطلا عــم
 مرــــــــحلا جراــــــــخو
 يعماجلا

 ،بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
 روما ءايلوا،)تابلاط(
 ةـــــــــيوناثلا ةـــــــــلحرملا
ةيقرشلا ةقطنملاب

طورشبمهتيعوتلةيوناثلاةلحرملاسرادمةبلطوةعماجلانيبةلعافةيعامتجالصاوتةكبشةماقإ

ءانبتابغرلابيترتوةبسانملاتارارقلاذاختانممهنكمتلميدقتلاةرتفلبقلوبقلاتاءارجإوتاميلعتو
جماربميدقتوةعماجللةينورتكلإلالوبقلاةباوبنمىوصقلاةدافتسالاقيقحتوملعوةساردىلع
.يعماجلاصصختلارايتخايفةصصختمةيبيردت

3

يبيردت جمانرب
 راـــــــــتخت فـــــــــيك(
 كـــــــــــــــــــصصخت
)؟يعماجلا

)تابلاط( ،بالط
 ةـــــــــيوناثلا ةـــــــــلحرملا
ةيقرشلا ةقطنملاب

 ةيئاقولا ةلحرملا يف سرادملا ةبلطل ةيعون ةمدخ ميدقتو ةيعامتجالا اهتيلوؤسمب ةعماجلا مازتلا1.
.ةعماجلا يف لوبقلا بلطب مّدقتلا لبق بابسألاب ذخألل

.بسانملا يعماجلا صصختلا رايتخا يف ةبلطلا ةدعاسم2.

.لوبقلا طورشو اهجماربو اهتايلكو ةعماجلاب فيرعتلا3.

.ةيوناثلا ةلحرملا ةبلطو ةعماجلا نيب ةيوعوت ةيعامتجا لصاوت ةكبش ءاشنإ4.

.بسانملا تقولا يفو ةبلطلا نم نكمم ددع ربكأل حيحصلا لكشلاب ةمولعملا لاصيإ نامض5.

 قـــــــــفأ ةـــــــــلمح5
ةينورتكلإلا

 تاــــــبلاطلاو بالــــــطلا
 لــــحارملا عــــيمج يــــف
ةيساردلا

 اــهتايلكو ةــعماجلاب ةيقرــشلا ةــقطنملا يــف ماــعلا ميــلعتلا ةــبلط نــم ةــنكمم ةحيرــش رــبكأ فــيرعت1.
.اهب قاحتلالا طورشو اهتاراسمو

 لـصاوتلا عـقاوم تاباـسحو ةـعماجلا عـقوم راوزل ةينورتكلإلا تامولعملاو تامدخلا لضفأ ميدقت2.
.ةيمسرلا يعامتجالا
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 يدـــشرم عـــم شاـــقن قـــلح

 ةـيوناثلا ةلحرملا تادشرمو

 سرادــــــــمب ةطــــــــسوتملاو

 ةيقرشلا ةقطنملا
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شاقن قلح

 .ةيقرشلا ةقطنملا يف ةطسوتملاو ةيوناثلا ةلحرملا سرادم تادشرمو يدشرم : ةفدهتسملا ةئفلا

.ـه1441-1440يعماجلاماعلللوألايساردلالصفلا:ذيفنتلاتقو

: جمانربلا نم فدهلا
 ةــعماجلا تاراــسمب فــيرعتلاو لــصيف نــب نمحرــلا دــبع ماــمإلا ةــعماج يــف لوبقلاــب فــيرعتلا1.

.تايلكلا جماربو اهتايلكو

 يأرـلا عالطتساو ةيوناثلا سرادملا ةبلطو ةعماجلا نيب ةيوعوت ةيعامتجا لصاوت ةكبش ءاشنإ2.
.لوبقلاب ةبلطلا ةفاك ةيعوت يف ىلثملا قرطلا ىلإ لوصولل

تاءاقل3:تاءاقللاددع

:تاءاقللاليصافت

ناكملا نيديفتسملا ددعذيفنتلا نمزخيراتلا– مويلا

نينثإلا
ـه22-2-1441

8-1031

 ةطشنألا عمجمب تارودلا ةعاق
مولعلا ةيلك يف

ءاعبرألا
ـه24-2-1441

10-1224

دحألا
ـه28-2-1441

9-1224

79 / نيديفتسملا عومجم

13يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



شاقن قلح

  ةيوناثلا ةلحرملا ةطسوتملا ةلحرملا

ةــحاتإ لبــسو ةــعماجلاب فــيرعتلا•

 يعماـــــــجلا ميـــــــلعتلا تامدـــــــخ

.ةقطنملا تابلاطل

.)قفأ(عورشمب فيرعتلا•

 يعماـــــــجلا صـــــــصختلا راـــــــيتخا•
.براجتو تايدحت

 ةـــــــيعمتجملا ةكارـــــــشلا تاـــــــيلآ•

نيـب ةوـجفلا مدر يف ةمهاسملل

 لالـخ نـم يلاعلاو ماعلا ميلعتلا

.قفأ عورشم

.ةقطــــنملا تابلاطل يعماجلا ميلعتلا تامدخ ةحاتإ لبسو ةعماجلاب فيرعتلا•
.ةعماجلاب لوبقلا يف يلاعلاو ماعلا ميلعتلا يعاطق اههجاوي يتلا تايدحتلا•

 راودأو قاــــطن لوــــح يأرــــلا عالطتــــساو يوــــعوتلا )قفأ(عورــــشمب فــــيرعتلا•

.عورشملا

 ماــعلا ميــلعتلا نيــب ةوــجفلا مدر يــف ةمهاــسملل ةــيعمتجملا ةكارــشلا تاــيلآ•

.ةعماجلا يف ةبلطلا لوبقل يوعوتلا عورشملا لالخ نم يلاعلاو
تالثــمم عــم ةمادتــسملا لــصاوتلا تاوــنق ءاــنبو ةــيباجيإلا تاــقالعلا زــيزعت•

 نــهعالطاو تاــبلاطلا داــشرإ يــف ةكراــشملل ةــقطنملا يــف ةــيوناثلا سرادــم

.ةعماجلا يف تادجتسملا ىلع

 تامدـخ يـف زـيمتلاو ةداـيرلا :يـهو اـهتيؤر قـيقحتب لـصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج يف ليجستلاو لوبقلا ةدامع متهت

 دراوــملللــثمألا رامثتــسالاب ليجــستلاو لوــبقلا تامدــخ دوــجأ ميدــقت ىــلإ فدــهت يــتلا اهتلاــسر لاــصيإل ،ليجــستلاو لوــبقلا

 ،ةيلوؤــسملا ،ناــسحإلا ،ةــلادعلا :اــهميقب يلحتلاــبو ،اــهجراخو ةــعماجلا لــخاد ةــلعاف تاكارــش قــفو ديفتــسملا اــضر قــيقحتل

.عادبإلا اًضيأو قيرفلا حور ،ةيفافشلا

ُفأ( عورــشم ةطــشنأ نمــض شاــقن قــلح ماــعلا اذــه ليجــستلاو لوــبقلا ةداــمع تــماقأ قــلطنملا اذــه نــمو  ةفاــضتساب )قــ
 :ةيلاتلارواحملا شاقنلا قلح تنمضتو ةيقرشلا ةقطنملاب ةطسوتملاو ةيوناثلا ةلحرملا سرادم يف تايبالطلا تادشرملا

14يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



شاقن قلح

  ةيوناثلا ةلحرملا ةطسوتملا ةلحرملا

.صصختلا رايتخا ةيمهأب يعولا مدع1.

 .ةطسوتملا ةلحرملا تابلاط رمع رغص2.

.ةيجولويسفلا تاريغتلاو ةقهارملا3.

.ةمئالم لمع صرف دوجو مدعل طابحإلا4.

 رتيوـت( يعامتجالا لصاوتلا تاونق ةعباتم نم ةيبلسلا راثآلا5.

.)تاش بانسومارقتسناو

.صصختلا رايتخا يف ةرسألا ريثأت6.

.ددحم فادهأ دوجو مدع7.

.يعماجلا صصختلاب ةفرعملا ىوتسم ضافخنا8.

 يــف ةــساردلا ماــظن ىــلع ةطــسوتملا ةــلحرملا ةــبلاط زــيكرت9.
.ةيوناثلا ةلحرملا

.ةيلاعلا لوبقلا بسنو نيلوبقملا ددع10.

 تاراسم نيب ماعلا ملعتلا تاجرخم عيزوت يف نزاوتلا مدع1.

.ةعماجلا

.ةكلمملا قطانم فلتخم نم مامإلا ةعماج يف لوبقلا2.

 تاـــبلاطل يلاـــعلا ءادألا يزاوـــي ال ةـــعماجلاب دـــعاقملا ددـــع3.

.ةقطنملا

.ةيوناثلا ةلحرملا تارابتخا عم تاردقلا رابتخا نمازت4.

.اًيدام ةفيعضلا تاعمتجملا يف ةصاخ ةيعفادلا فعض5.

 جاــتحت لــمعلا قوــسل ةــلهؤم رــيغ ةــيوناثلا ةــلحرملا ةــجيرخ6.
.ملعلا ىوتسم معدو عفر ىلإ

.تاردقلا سردي ررقم دوجو مدع7.

 صـصختلا دـيدحتو راـيتخا يـف تاـبلاطلا اـههجاوت يـتلا تايدـحتلا ةـشقانمل يناـثلا روحملا يف ينهذلا فصعلا ةيجيتارتسا تقبُطو

:يلاتلاك تايدحتلا تناكو ةيئاقولا ةلحرملا يف بسانملا

15يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



شاقن قلح

  ةيوناثلا ةلحرملا ةطسوتملا ةلحرملا

 ةـــــلحرملا سرادـــــم نيـــــب ةكارـــــشلا لـــــيعفت1.

 ةيعوتل قفأ قيرف ةرايزب ةعماجلاو ةطسوتملا

.تابلاطلا

 قـفأ عورـشم ةرادإ نـم ةرايزلاب حرتقملا ضرع2.

.داشرإلاو هيجوتلا بتكم ىلإ

 تابوعـــصل بـــسانم يـــنهم صـــصخت داـــجيإ3.

.ملعتلا

.ايلعلا تاساردلل دعاقم ريفوت4.

.سرادملا يف ةعماجلاب ةيفيرعت تاءاقلو جمارب ميدقت1.

 ةـــطبترملا تاـــصصختلل ةداـــيزلاو تاـــصصختلا ضـــعب دـــعاقم لـــيلقت2.

.لمعلا قوسب

 ميدـقتل ةرواـجملا سرادـملا ةفاـضتسال يـحلا سلاـجم نم ةدافتسالا3.

.ةعماجلاب ةيفيرعتلا جماربلا
.ةعماجلاب يفيرعتلا ضرعملا ةماقإ دعوم ميدقت4.

.)ثلاث( ةطسوتملا ةلحرملا تابلاطل ةيفيرعتلا جماربلا ميدقت5.

.زيفحتلا باب نم ةعماجلل ةيوناثلا ةلحرملا تابلاطلا نم ةعومجم ةرايز6.

.رومألا ءايلوأ عم ءاسم ضرعملا ةرايزل لاجم حتف7.

.ينهملا بيردتلل نيبردم دادعإ8.

 قـيقحتو يلاـعلاو ماـعلا ميـلعتلا نيـب ةوـجفلا مدر يـف ةمهاـسملل ةـيعمتجملا ةكارـشلا تاـيلآ ةشقانمب شاقنلا ةقلح تمتتخاو

 صرـفلاو لوـيملاو تاردـقلا قـفاوي اـمب صـصختلا راـيتخا ةـيمهأب ةـبلطلا ةـفاك ةـيعوتل قـفأ عورـشم لالـخ نـم ةدافتـسا ىصقأ

: ةيلاتلا تايصوتلا تدصرو

16يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ
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شاقن قلح

:يمالعإلا رشنلا
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شاقن قلح

: روصلا



 جراـــــخ ةرـــــشابملا تاءاـــــقللا

 عـــم يعماـــجلا مرـــحلا لـــخادو

 ةــــــيوناثلا ةــــــلحرملا ةــــــبلط

ةيقرشلا ةقطنملاب

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



 يعماجلا مرحلا لخادو جراخ ةرشابملا تاءاقللا

ةيقرشلا ةقطنملاب ةيوناثلا ةلحرملا ةبلط عم

 .ةيقرشلا ةقطنملا يف ةيوناثلا ةلحرملا سرادم ةبلط : ةفدهتسملا ةئفلا

.ـه1441-1440يعماجلاماعلليناثلاولوألايساردلالصفلا:ذيفنتلاتقو

: جمانربلا نم فدهلا
 لــبقبابــسألاب ذــخألل ةــيئاقولا ةــلحرملا يــف سرادــملا ةــبلطل ةــيعون ةــمدخ ميدــقتو ةــيعامتجالا اهتيلوؤــسمب ةــعماجلا مازــتلا1.

.ةعماجلا يف لوبقلا بلطب مّدقتلا
.لوبقلا طورشو اهجماربو اهتايلكو ةعماجلاب فيرعتلا2.
.ةينورتكلإلا لوبقلا ةباوب نم ةدافتسالا ةيفيكو ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم ةعماجلاب لوبقلا طورش حيضوت3.
 لوـبقلا ةـفاقث رشن( رغاوشلا ةيطغتل ةنوزوملا بسنلا بسح ةسفانملا ىلع دمتعي لوبقلا نأو ينورتكلإلا لوبقلا ةيلآ حرش4.

.)ةعماجلاب اهب لومعملا يسفانتلا
.ةيبرتلا ةيلكو يحصلا راسملا لثم ةيلكلا وأ تاراسملا ضعبل ةصاخلا طورشلا حيضوت5.
.ةساردلا ةغلو جماربلاو ةساردلا ماظن لوح ةبلطلا ةيعوت6.
.ةيوناثلا ةلحرملا ةبلطو ةعماجلا نيب ةيوعوت ةيعامتجا لصاوت ةكبش ءاشنإ7.
 نـكمم ددع ربكأل حيحصلا لكشلاب ةمولعملا لاصيإ نامضل ليجستلاو لوبقلا ةدامعو ةعماجلا عم لصاوتلا لئاسوب فيرعتلا8.

.بسانملا تقولا يفو ةبلطلا نم
.ةبلطلا تاراسفتسا ىلع درلا9.

:تاءاقللا

.ضراعملايفةعماجلاليثمت:ًالوأ

.تابلاط/بالط–سرادملاتارايز:اًيناث

.ربخلاةظفاحمبةيوناثلاةلحرمللتابوهوملالوصفتابلاطءاقل:اًثلاث

12،170 نيديفتسملا عومجم

21يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



ةيوناثلا ةلحرملا ةبلط عم ةرشابم تاءاقل

ضراعملا يف ةعماجلا ليثمت :ًالوأ

نيديفتسملا ددعضرعملل ةمظنملا ةهجلاخيراتلا-مويلا

ءاعبرألا
ـه17/2/1441

 ةيلهألا نارهظلا سرادم
356  / بالطلا

سيمخلا
500  / تابلاطلاـه1441 /2 /18

سيمخلا/ ءاعبرألا
560  / تابلاطلا ةيلهألا ةعماجلا سرادمـه1441 /3 /16-17

سيمخلا
60  / تابلاطلا ةيزيزعلا سرادمـه1441 /3 /24

 ىلإ دحألا نم
 سيمخلا

ـه1441 /6 /8-19

 ةيقرشلا ةقطنملاب ميلعتلا ةرادإ
)كتياس(

4450 / تابلاطلا
2029  / بالطلا

 ءاثالثلا
ـه6/1441 /17

 ينهملاو يميلعتلا داشرإلا ضرعم
300 / بالطلا ةيوناثلا قيقب ةسردمب

8255 نيديفتسملا عومجم
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ةيوناثلا ةلحرملا ةبلط عم ةرشابم تاءاقل

بالط- سرادملا تارايز :اًيناث

نيديفتسملا ددعةسردملاخيراتلا-مويلا

 دحألا
76ثراحلا نب نايفس وبأ ةيوناثـه13-3-1441

 نينثألا
90دهف نب دمحم ريمألا عمجم ةيوناثـه14-3-1441

 ءاثالثلا
150نيميثع نبا حلاص خيشلا ةيوناثـه15-3-1441

ءاعبرألا
109 جيلخلا ةيوناثـه16-3-1441

سيمخلا
123 داهجلا ةيوناثـه17-3-1441

 دحألا
ـه11-4-1440

74ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا ةيوناث

200 ربخلا ةيوناث

 نينثألا
ـه12-4-1440

173 ةبيط ةيوناث

154 ةبقثلا ةيوناث
 ءاثالثلا
200 ريبكلا دوعس مامإلا ةيوناثـه13-4-1440

 ءاعبرألا
90 ةبورعلا ةيوناثـه14-4-1440

 سيمخلا
ـه15-4-1440

 زيزعلادبع نب دهف كلملا ةيوناث
104 ينطولا سرحلاب

1543 نيديفتسملا عومجم
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ةيوناثلا ةلحرملا ةبلط عم ةرشابم تاءاقل

تابلاط- سرادملا تارايز :اًيناث

تاديفتسملا ددعةسردملاخيراتلا-مويلا

ءاثالثلا
6:ةيرادالاوةيميلعتلا ةئيهلارشع ةعساتلا ةيوناثلاـه3/6/1441

110 :تابلاطلا
ءاعبرالا

6:ةيرادالاوةيميلعتلا ةئيهلانورشعلاو ةسماخلا ةيوناثلاـه4/6/1441
130 :تابلاطلا

نينثالا
1 :ةيرادالاو ةيميلعتلا ةئيهلاةـــــــــــــثلاثلا ةيوناثلاـه23/6/1441

48 :تابلاطلا
نينثالا

2:ةيرادالاوةيميلعتلا ةئيهلاةــــــــعبارلا ةيوناثلاـه23/6/1441
100 :تابلاطلا

ءاثالثلا
1 :ةيرادالاو ةيميلعتلا ةئيهلاىــــــــــلوألا ةيوناثلاـه24/6/1441

90 :تابلاطلا

ءاعبرالا
ـه25/6/1441

5 :ةيرادالاو ةيميلعتلا ةئيهلارشع ةسداسلا ةيوناثلا
103 :تابلاطلا

61 :ةيرادالاو ةيميلعتلا ةئيهلا فيطقلا ميلعت بتكم
168 :تابلاطلا

دحالا
23 :ةيرادالاو ةيميلعتلا ةئيهلانورشعلاو ةعباسلا ةيوناثلاـه29/6/1441

500 :تابلاطلا
نينثالا

3 :ةيرادالاو ةيميلعتلا ةئيهلانوــــــثالثلا ةيوناثلاـه30/6/1441
226 :تابلاطلا

ءاثالثلا
2:ةيرادالاوةيميلعتلا ةئيهلا ةبقثلاب ىــــلوألا ةيوناثلاـه1/7/1441

175 :تابلاطلا
ءاعبرألا

8 :ةيرادالاو ةيميلعتلا ةئيهلا ةـــعبارلا ةيوناثلاـه2/7/1441
150 :تابلاطلا

دحالا
8:ةيرادالاو ةيميلعتلا ةئيهلاةــــعساتلا ةيوناثلاـه6/7/1441

148 :تابلاطلا
ءاعبرالا

10 :ةيرادالاو ةيميلعتلا ةئيهلانارهظلاب ىلوألا ةيوناثلاـه9/7/1441
210:تابلاطلا

2306   يلامجإلا تاديفتسملا ددع

24يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



ةـــــيوناثلا ةـــــلحرملا ةـــــبلط عـــــم ةرـــــشابم تاءاـــــقل

 ةـــلحرملل تاـــبوهوملا لوـــصف تاـــبلاط ءاـــقل :اـــًثلاث

ربخلا ةظفاحمب ةيوناثلا
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تابلاطلا رومألا ءايلوأ

49

17
تاديفتسملا ددعذيفنتلا ناكمخيراتلا-مويلا

ءاثالثلا

ـه1441 /3 /22
 ةعماجلاب تارمتؤملا ةعاق

17  / رومألا ءايلوأ

49 / تابلاطلا

66 تاديفتسملا عومجم
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 يفيرعتلا ءاقللابكيأر ام
 ماـــــــمإلا ةـــــــعماج نـــــــع
لصيف نب نمحرلادبع
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تابلاطلا بالطلا
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 .ةيقرشلا ةقطنملا يف ةيوناثلا ةلحرملا سرادم ةبلط : ةفدهتسملا ةئفلا

.ـه1441-1440يعماجلاماعلليناثلايساردلالصفلا:ذيفنتلاتقو

يــف سرادــملا ةــبلطل ةــيعون ةــمدخ ميدــقتو ةــيعامتجالا اهتيلوؤــسمب ةــعماجلا مازــتلا1.

.ةعماجلا يف لوبقلا بلطب مّدقتلا لبق بابسألاب ذخألل ةيئاقولا ةلحرملا

 .بسانملا يعماجلا صصختلا رايتخا يف ةبلطلا ةدعاسم2.

.لوبقلا طورشو اهجماربو اهتايلكو ةعماجلاب فيرعتلا3.

.ةيوناثلا ةلحرملا ةبلطو ةعماجلا نيب ةيوعوت ةيعامتجا لصاوت ةكبش ءاشنإ4.

 .ةبلطلا تاراسفتسا ىلع درلا5.

:تاءاقللا
.ضراعملايفةعماجلاليثمت:ًالوأ

.تابلاط/بالط–سرادملاتارايز:اًيناث

.ربخلاةظفاحمبةيوناثلاةلحرمللتابوهوملالوصفتابلاطءاقل:اًثلاث

نيديفتسملا ددعذيفنتلا ناكم خيراتلا/ مويلا

  ـه1441-6–21/ تبسلا
1010  / تابلاطلا ةعماجلاب تارمتؤملا ةعاق

611 /  بالطلاـه1441-6–22 / دحألا

1621نيديفتسملا عومجم
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ةفايضلا

ميظنتلا قيرف ىلإ روضحلا ددع ةبسن

 نمألا رود

يبطلا قيرفلا رود
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 .ةيقرشلا ةقطنملا يف ةيوناثلا ةلحرملا سرادم ةبلط : ةفدهتسملا ةئفلا

ـه1442-1-4ىتحـه1441-11-2:ذيفنتلاتقو

 ميمصت123 : ميماصتلا ددع

:ةينورتكلإلاقفأميماصترشنلحارم

ميماصتلا ددع ىوتحملا ةلحرملا

25قفأ اياصو رشنو ينورتكلإلا قفأ عورشمب فيرعتلاىلوألا

32اهتايلكو اهتاراسمو ةعماجلاب فيرعتلاةيناثلا

61ةعئاشلا ةلئسألا ةيطغتو ةينورتكلإلا لوبقلا ةباوبب فيرعتلاةثلاثلا

3ةديفم عجارمو ةدناسم تاقيبطتب ةدافإلاو ماتخلاةعبارلا

2يأرلا عالطتساةسماخلا

https://admitportal.iau.edu.sa/web//Article/Index/50 / ةينورتكلإلا قفأ طبار

 ةينورتكلإلا قفأ

ًقيقحتو ،يعماـجلا لـبق ميـلعتلا عاـطق عـم ةـلعاف ةـيلماكت ةكارش ءانب أدبم نم اقالطنا  ةيدوعـسلا ةـيبرعلا ةـكلمملا ةـيؤرل اـ

 عورـشم ءاـشنإ ةرـكف تءاـج لـصيف نـب نمحرلادـبع ماـمإلا ةـعماج يـف ةـيعمتجملا ةيلوؤسملا ميقو ةلاسرل ًاليعفتو٢٠٣٠

 جمارـبوتاـّيلكب فـيرعتلا لالـخ نـم ةـعماجلا يـف لوـبقلا لوـح ةـيوناثلا ةـلحرملا ةـبلط ةـيعوتب ىنُعي يذلا ينورتكلإلا قفأ

 لوـبقلا ةداـمعل ةيمـسرلا يعاـمتجالا لـصاوتلا لئاـسو لالخ نم اهب قاحتلالا طورشو لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج

 زربأ ربع ةردقلاو ةصرفلاو ةينمألا :صصختلا رايتخال قفأ ةدعاق زئاكر قفو بسانملا صصختلا رايتخا نم نكمتلل ليجستلاو
.ةفدهتسملا ةئفلا حئارش لبق نم ةمدختسملا ةينورتكلإلا تاونقلا

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ
36

https://admitportal.iau.edu.sa/web/Article/Index/50


 ةينورتكلإلا قفأ

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ
37



يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ
38

 ةينورتكلإلا قفأ

 ةينورتكلإلا قفأ نع اضرلا جئاتن





يماتخلا صخلملا
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 يـف ةـبلطلا ءاوـتحا ةـيمهأب اراعـشتسا هتطـشنأ نيـب مـض يذـلا عورـشملا اذـه ماـمتإ يـف ناـعأو رـسي اـم ىلع هللا دمحن

 اـنقفُو نوكن نأ ريدقلا يلولا لأسنو ،ةمزاللا تاداشرإلا لالخ نم يعماجلا صصختلا رايتخا يف رارق ذاختا معدل ةركبم لحارم

 ةلاـسر هـيجوتو ،سرادـملا ةـبلط ناـضتحاو مـعد يـف ةـعماجلاب ليجـستلاو لوبقلا ةدامع مهاستل هانمدق امل انيُدهو هانلمأ امل

 .هعمتجم مدخيل هتاردق فّظويو هصرف رمثتسيو هتابغر سيقي دعاو ليجل يلبقتسملا طيطختلا لوح ةلماش

:تايباجيإلا

 ميدـقتلا نأـشب رارـقلا ذاـختا ةلحرم لالخ معدلل ةبلطلا ةجاح ىدم ىلع فرعتلا يف ةبلطلا عم ةرشابملا تاءاقللا ةمهاسم1.

 .مهتالؤاست ىلع ةباجالاو ةعماجلا جمارب ىلع

 .سرادملا تادشرمو يدشرم لالخ نم ةقطنملاب ةيوناثلا ةلحرملا سرادمو ةعماجلا نيب ةرشابم لصو ةقلح نيوكت2.

 .ةبلطلاو تادشرملاو نيدشرملا ىدل ةعماجلا يف لوبقلا ةيلآو ميهافم حيحصت3.

 ميدـقتبةعماجلا يلثممل حامسلاو ةعماجلل سرادملا ةبلط ةرايز ريسيت لالخ نم ميلعتلا ةراداو ةعماجلا نيب ةكارش قيقحت4.
.ماعلا رادم ىلع سرادملاب ةيفيرعتلا جماربلا

 ةـيملعلا ةـيحانلا نـم ءاوـس ةـيوناثلا ةـلحرملا ةبلط معدل عوطتلا حور زيزعتو عورشملا يف نيزيمتملا ةعماجلا ةبلط كارشإ5.

.ةيمالعإلا وأ ةيميظنتلا وأ

.ةعماجلا ةبلط اهب عتمتي يتلا ةعماجلا تامدخو زفاوحو تازيممب ةبلطلا فيرعت6.

 لـحارملا عـيمج يـف عورـشملاب ةـصاخ ةـيفيرعتو ةيداشرإ ميماصتو ويديف عطاقم رشن لالخ نم فيقثتلاو لصاوتلا زيزعت7.
 نيـكمتل نـكمم قاـطن رـبكأ ىـلع يعوـلا رـشن يف ةمهاسملل يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ربع وأ تاءاقللا لالخ نم ءاوس

 .ةدافتسا ىصقأ قيقحتو ةينورتكلإلا ةلمحلا ةعباتمو تادجتسملا ىلع عالطالاو ةلئسألا حرط نم سرادملا ةبلط

.ةعماجلا عقوم يف لوبقلا ةباوبل ةيوعوتلا قفأ عورشم ميماصت ةفاضإ8.

.ينهملا داشرإلا يف صصختم بردم ةفاضتساب يعماجلا صصختلا رايتخال يبيردت جمانرب ميظنت9.

 يماتخلا صخلملا
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 يماتخلا صخلملا

:تايدحتلا

 .ريبك لكشب عورشملا يف عسوتلل ةينقتلاو ةيرشبلا دراوملا ةلق1.

.ةعماجلا تاصصختو تامدخب فيرعتلل ةقالعلا تاذ بتاكملاو ةعماجلا تايلك ضعب ةبلط ةكراشم يف ةمادتسالا2.

.يمالعالاو ينالعإلا رودلا فعض3.

.ةيساردلا ططخلاو جماربلاب تايلكلا تاحفص ثيدحتل ةجاحلا4.

 لكـشي ةـعماجلا دـعاقمل ةيباعيتسالا ةقاطلاو ةيقرشلا ةقطنملا ةبلط ءادأ زيمت ببسب ةعماجلا يف لوبقلا اهدنع فقوتي يتلا بسنلا عافترا5.

.ةقطنملا ةبلط نم ريثك ىلع يدحت

.يئاسنلا بناجلا نم ةباجتسالا رخأتو ميلعتلا ةرادإ عم لصاوتلا و ةبوعص6.

:قُفأعورشملةيماتخلاتايصوتلا

 فوـقولاو قـفأ عورـشم ةطـشنأ لـيعفتل ةـينمز ةـطخ دادـعإل يسارد ماع لك ةيادب ةعماجلاو ميلعتلا ةرادإ نيب عامتجا ميظنت يف رارمتسالا1.

.يضاملا ماعلا يف ةعماجلاو ميلعتلا ةرادإ اههجاو يتلا تايدحتلا ىلع

.ةعماجلا جراخو لخاد ةماقملا ةعماجلاب ةيفيرعتلا ضراعملل ةصصخملا ةينازيملا ةدايز2.

.اًيونس ةئملاب20 نع لقي ال امب ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يف ةديفتسملا ةيقرشلا ةقطنملا سرادم ةيطغت3.

.ةكلمملا ىوتسم ىلع عسوم لكشب قفأ عورشم ةركف لقن4.

.ةصنملاب طبترم قيبطت ءاشنإ ةسارد عم ةينورتكلإلا عقاوملا ىلع قفأ مساب ةدحاو ةصنم يف لئاسولا عمج5.

.ةعماجلا جراخو لخاد قفأ ةطشنأ ميدقتل ينورتكلإلا زجحلا ليعفت ىلع لمعلا6.

).ةرايزلا تابلط هب لجسي ينورتكلإلا ةعماجلا عقوم لالخ نم( يدرف لكشب ةعماجلا ةرايزل ةيوناثلا ةلحرملا ةبلطل ةصرفلا ةحاتإ7.

.جرختلا دعب اهل ةلهؤملا نهملا ةعيبطو ةساردلا لاجم حضويو ةعماجلا تايلك جمارب نع يكحي ريصق ويديف ميمصتو ءاشنإ8.

.ةعماجلا يف لوبقلاب فيرعتلل تاهويديف جاتنإو/ةينورتكلإ تارود دادعإ9.

.عورشملل ةيمالعإ ةطخ عضول مالعالا ةينقتو تالاصتالا مسق عم نواعتلا10.

.اهل ةدامعلا لوصو رذعتي دق يتلا سرادملا تابلاطو بالطل ةيضارتفا تارايز دادعإ11.
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 يماتخلا صخلملا
تايئاصحإلا
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85   عوطتلا

16                   ةــيملعلا ةــنجللا

69    ةيمالعإلا ةيميظنتلا ةنجللا

79

 يبالطلا داشرإلا

55  ةطسوتملا ةلحرملا

24      ةيوناثلا ةلحرملا

7

  ضراعملا

3    بالطلل ضراعم

4   تابلاطلل ضراعم

13791   ةبلطلا

8952     تابلاطلا

4839       بالطلا

134

ةيوعوتلا ميماصتلا

5    ةيداشرإ تاحول

6   ةيوعوت تارشن

123   ةينورتكلإلا قفأ ميماصت

ةيوعوتلاميماصتلاةيبيردتلاجماربلاةرشابملاتاءاقللاشاقنلاقلح

43

  تاءاقللا

40     سرادملا ةبلط

3   يبالطلا داشرإلا

 ةلحرملا سرادم نم نوديفتسملا

ةيقرشلا ةقطنملاب ةيوناثلا

نورشابم نوديفتسم

نورشابم ريغ نوديفتسم

13،870

نويلم17
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 يماتخلا صخلملا
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ـه1441 ماعلل قفأ عورشم لمع قيرف

 يجحلا دمحم ميرم .أ حيرم لآ ديعس هّللا دبع .د

 يكيرتلا دوعس لاهتبا .أ الملا فيطللا دبع ىهن .د

 غمادلا ميهاربإ رئاشب .أ يدمحألا ىيحي ءالآ .د

 يدماغلا هّللا راج هراس .أ يكرتلا ناميلس يكرت .أ

 ديوعلا ناميلس ءاكذ .أ نارعسلا ديمحلا دبع دجام .أ

 يبرحلا ديز دوهع .أ ماوعلا  هّللا دبع ىسيع .أ

 يدمحألا دعس ريبع .أ يدلاخلا فيس هللا دبع .أ

 يكيرتلا دوعس دوهع .أ يدوبعلا دهف ردنب .أ
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 ةيداشرإ تاحولو تارشن/ قفأ تارادصإ

 يماتخلا صخلملا
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