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4يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



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

 دـعبو ءاـنثأو لـبق ةـبلطلا هـجاوت يـتلا تايدـحتلاو تاراـسفتسالاو تاعجارملا تالاح دصرت ةعماجلاب رمت لوبق ةرتف لك عم و ،ةيلبقتسملا هتايح

 ةـيفيكبةـمزاللا تاداـشرالا لالـخ نم صصختلا رايتخا يف بسانم رارق ذاختا معدل ةركبم لحارم يف ةبلطلا ءاوتحا ةيمهأ سكعت يتلاو لوبقلا

 ناـكف ليجـستلاو لوـبقلا ةداـمعل ةيمـسرلا تاباـسحلا يـف ةـحاتملا ةـيفرعملا رداصملا نم ةدافتسالاو بلطلا ةعباتم و قاحتلالا بلطل ميدقتلا

  .يعماجلا صصختلا رايتخال يومنتلا )قُفأ( عورشم

)قُفأ(عورشمنمماعلافدهلا

داشرإلايفةمهاسملافدهبةقطنملايفميلعتلاسرادموليجستلاولوبقلاةدامعنيبةلوؤسموةلعافةيعمتجمةكارشءانب

.اهيفلوبقلاطورشواهجماربوةعماجلابفيرعتلالالخنمةبلطلليعونلاباطقتسالاو

ةيليصفتلافادهألا

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

قفأعورشم

 ّمدـقتلا لـبق بابـسألاب ذـخألل ةـيئاقولا ةـلحرملا يـف سرادملا ةبلطل ةيعون ةمدخ ميدقتو ةيعامتجالا اهتيلوؤسمب ةعماجلا مازتلا1.

.ةعماجلا يف لوبقلا بلطب

.ةينورتكلإلا لوبقلا ةباوب نم ةدافتسالا ةيفيكو ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم ةعماجلاب لوبقلا طورش حيضوتو ةعماجلاب فيرعتلا2.

.ةدمتعملا دعاقملا ةفاك ةيطغتل ةنوزوملا بسنلا بسح يلآلا زرفلا ىلع دمتعي لوبقلا نأو ينورتكلإلا لوبقلا ةيلآ حرش3.

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

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

 .بسانملا يعماجلا صصختلا رايتخا يف ةبلطلا ةدعاسم6.

.ةعماجلا يف لوبقلل باطقتسالا ةسايس ريوطت7.
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يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

قفأعورشم

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.

.اًركبم مهجرخت عقوتملا ةبلطلل ةيرشبلا تاردقلا ةيمنت4.

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.

 باستكاو ةدقانلا ةءارقلاو يتاذلا ميلعتلل مهل ةعفادو )ةئشانلا( ةمداقلا لايجألل اقيوشتو ةيبذاج رثكأ حبصتل ةيميلعتلا ةئيبلا ريوطت3.

.ةفلتخملا تاراهملاو فراعملا

.لمعلا قوس تابلطتمو ميلعتلا تاجرخم نيب ةمءاوملا4.

.لمعلا قوس ميظنتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا يف لمعلا تالاجم يف بيردتلاو ميلعتلاب مامتهالا5.
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يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

قفأعورشم

  :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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يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

قفأعورشم

:فادهألا ققحتل يمقرلا رايعملا

.%80 نع ةيعمتجملا ةمدخلا يف رمتسملا نيسحتلاو نيديفتسملا اضر ةبسن لقت الأ1.

.اًيلصف تابلاطلاو بالطلل ةسردم20 نع ضراعملاو تافاضتسالاو تارايزلا لقت الأ2.

 لـــصاوتلا لئاـــسول ةدهاـــشم50000 نـــع ةـــينورتكلإلا قـــفأ عورـــشم ةـــعباتم لدـــعم لـــقي الأ3.

.يعامتجالا

.اًيونس ةبلاطو بلاط100 نع نيزيمتملا باطقتسا ةبسن لقت الأ4.

 ةــبلطلاو) ةطــسوتملاو ةــيوناثلا ةــلحرملا (داــشرإلا نــم قــفأ عورــشم نــم نيديفتــسملا ددــع ةداــيز5.

.%10 ةبسنب رومألا ءايلوأو

.جمانربلا يف نيلجسملا ددع نم %70 نع ةيبيردتلا جماربلل ةبلطلا روضح ةبسن لقت الأ6.

 .اًيلصف5 نع ةيعمتجملا تامدخلا يف نيكراشملا ةدامعلا يبوسنم ددع لقي الأ7.

8



 قفأ عورشم ةريسم

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



: عورشملا ةطشنا

 ىلوألا ةلحرملا •

 ةـــيوناثلا ةـــلحرملا سرادـــم تادـــشرمو يدـــشرم عـــم شاـــقن قـــلح

ةيقرشلا ةقطنملاب

ةيناثلا ةلحرملا •

ةيوناثلا ةلحرملا ةبلطب تاءاقللا

ةثلاثلا ةلحرملا •

 راــبتخا يــف ىلعأــف90 ةــجرد ىــلع نيلــصاحلا ةــبلطلل باطقتــسالا

.تاردقلا

ةعبارلا ةلحرملا •

 ةينورتكلإلا قفر ةلمح

ـه1439 قفأ عورشم

10يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



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§

11يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



ـه1441 قفأ عورشم

: عورشملا ةطشنأ

 ةـلحرملا سرادـم تادـشرمو يدـشرم عم شاقن قلح§

.ةيقرشلا ةقطنملاب ةيوناثلا

 ةـبلط عـم يعماجلا مرحلا لخادو جراخ ةرشابم تاءاقل§

.ةيقرشلا ةقطنملاب ةيوناثلا ةلحرملا

.)؟يعماجلا كصصخت راتخت فيك( يبيردتلا جمانربلا§

 جمارــبو تاــيلكب فــيرعتلا لبــس ريوــطتل لــمع شرو§

.سرادملا ةبلطل اهيف لوبقلاو ةعماجلا

.ةينورتكلإلا قُفأ ةلمح§
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يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

ـه1442 قفأ عورشم

: عورشملا ةطشنأ

م
فدهلاةفدهتسملا ةئفلا ةطشنألا

1
 هــيفيرعت تاءاــقل
 ةعماجلاب

 تاـــــــبلاط و بالـــــــط
 ةــــــــيوناثلا ةــــــــلحرملا
ةيقرشلا ةقطنملاب

طورشبمهتيعوتلةيوناثلاةلحرملاسرادمةبلطوةعماجلانيبةلعافةيعامتجالصاوتةكبشةماقإ

تابغرلابيترتوةبسانملاتارارقلاذاختانممهنكمتلميدقتلاةرتفلبقلوبقلاتاءارجإوتاميلعتو

ميدقتوةعماجللةينورتكلإلالوبقلاةباوبنمىوصقلاةدافتسالاقيقحتوملعوةساردىلعءانب

.يعماجلاصصختلارايتخايفةصصختمةيبيردتجمارب

2

يبيردت جمانرب
 راــــــــتخت فــــــــيك(
 كــــــــــــــــــصصخت
)؟يعماجلا

)تابلاط( ،بالط
 ةــــــــيوناثلا ةــــــــلحرملا
ةيقرشلا ةقطنملاب

 ةـلحرملا يـف سرادـملا ةـبلطل ةـيعون ةـمدخ ميدـقتو ةـيعامتجالا اهتيلوؤـسمب ةـعماجلا مازتلا1.

.ةعماجلا يف لوبقلا بلطب مّدقتلا لبق بابسألاب ذخألل ةيئاقولا

.بسانملا يعماجلا صصختلا رايتخا يف ةبلطلا ةدعاسم2.

.لوبقلا طورشو اهجماربو اهتايلكو ةعماجلاب فيرعتلا3.

3
 قـــــــــفأ ةـــــــــلمح
ةينورتكلإلا

 تاــــبلاطلاو بالــــطلا
 لـــحارملا عـــيمج يـــف
ةيساردلا

 اـهتايلكو ةـعماجلاب ةيقرـشلا ةـقطنملا يـف ماعلا ميلعتلا ةبلط نم ةنكمم ةحيرش ربكأ فيرعت1.

.اهب قاحتلالا طورشو اهتاراسمو

 عــقاوم تاباــسحو ةــعماجلا عــقوم راوزــل ةــينورتكلإلا تاــمولعملاو تامدــخلا لــضفأ ميدــقت2.

.ةيمسرلا يعامتجالا لصاوتلا

.ةيوناثلا ةلحرملا ةبلطو ةعماجلا نيب ةيوعوت ةيعامتجا لصاوت ةكبش ءاشنإ3.

 تـــقولا يـــفو ةـــبلطلا نـــم نـــكمم ددـــع رـــبكأل حيحـــصلا لكـــشلاب ةـــمولعملا لاـــصيإ نامـــض4.

.بسانملا
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 ةـلحرملا ةـبلط عـم ةعماجلاب ةيفيرعت تاءاقل

ـه1442ةيقرشلا ةقطنملاب ةيوناثلا

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



 ةعماجلاب ةيفيرعت تاءاقل

 .ةيقرشلا ةقطنملا يف ةيوناثلا ةلحرملا سرادم ةبلط : ةفدهتسملا ةئفلا

.ـه1442يعماجلاماعلليناثلاولوألايساردلالصفلا:ذيفنتلاتقو

: جمانربلا نم فدهلا
 ّمدـقتلالـبق بابـسألاب ذـخألل ةـيئاقولا ةـلحرملا يـف سرادـملا ةـبلطل ةـيعون ةـمدخ ميدـقتو ةيعامتجالا اهتيلوؤسمب ةعماجلا مازتلا1.

.ةعماجلا يف لوبقلا بلطب

.لوبقلا طورشو اهجماربو اهتايلكو ةعماجلاب فيرعتلا2.

.ةينورتكلإلا لوبقلا ةباوب نم ةدافتسالا ةيفيكو ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم ةعماجلاب لوبقلا طورش حيضوت3.

 لوــبقلا ةــفاقث رــشن( رغاوــشلا ةــيطغتل ةــنوزوملا بــسنلا بــسح ةــسفانملا ىــلع دــمتعي لوــبقلا نأو يــنورتكلإلا لوــبقلا ةــيلآ حرــش4.

.)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.

 نـم نـكمم ددـع رـبكأل حيحـصلا لكـشلاب ةـمولعملا لاصيإ نامضل ليجستلاو لوبقلا ةدامعو ةعماجلا عم لصاوتلا لئاسوب فيرعتلا8.

.بسانملا تقولا يفو ةبلطلا

.ةبلطلا تاراسفتسا ىلع درلا9.

:تاءاقللا
ةيضارتفاتاءاقل:ًالوأ

ةرشابمتاءاقل:اًثلاث

4724 /نيديفتسملا ددع
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ةيضارتفا تاءاقل: ًالوأ

نيديفتسملا ددعخيراتلا-مويلا

دحألا
ـه1442 /6 /25

 ينهملا داشرإلل يضارتفالا ىقتلملا
ةيوناثلا ةلحرملا تابلاطل

594

 نينثإلا
809ـه1442 /6 /26

 ءاثالثلا
366ـه1442 /6 /27

 ءاعبرألا
607ـه1442 /6 /28

 سيمخلا
919ـه1442 /6 /29

 ءاثالثلا
115دعسلا سرادمـه1442 /6 /20

ءاعبرألا
65ةيلهألا ماسبلا سرادم تاعماجلا ىقتلمـه12-7-1442

دحألا
ـه1442 /8 /8

 بالطل ينهملا داشرإلل يضارتفالا ىقتلملا
ةيوناثلا ةلحرملا

151

نينثإلا
288ـه1442 /8 /9

ءاثالثلا
97ـه1442 /8 /10

ءاعبرألا
312ـه1442 /8 /11
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يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

 ةعماجلاب ةيفيرعت تاءاقل
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بالطلا  تابلاط

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

 ةعماجلاب ةيفيرعت تاءاقل

 لوـبقلا ةداـمع تكراش يعماجلا صصختلا رايتخال يومنتلا قفأ عورشم ةطشنأ نمض

 يـفيرعت جماـنرب ميدـقتل )ةـبهوم( يفيـصلا يميداـكألايئارثالا جمانربلا يف ليجستلاو

.لوبقلا ةيلآو طورش حرشو اهجماربو اهتايلكو ةعماجلاب
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 ةعماجلاب ةيفيرعت تاءاقل

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

: يمالعإلا رشنلا
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ةعماجلاب ةيفيرعت تاءاقل

:ةروصم تافطتقم

20



راـــــيتخال ةيـــــضارتفا ةـــــيبيردت جمارـــــب

 ـه1442 يعماجلا صصختلا

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



 .ةيقرشلا ةقطنملا يف ةيوناثلا ةلحرملا سرادم ةبلط : ةفدهتسملا ةئفلا

.ـه1442-1441يعماجلاماعلليناثلايساردلالصفلا:ذيفنتلاتقو

 : جمانربلا فدهلا

 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.

 .ةبلطلا تاراسفتسا ىلع درلا5.

.ةعماجلاجماربوتايلكوتاراسمنعيفيرعتضرع:ةبحاصمةطشنأ

نيديفتسملا ددعذيفنتلا ناكم خيراتلا/ مويلا

  ـه1442-7–1/ تبسلا

 يضارتفا جمانرب

 قيرط نع

ZOOM جمانرب

10000

ةبلاطو بلاط

يعماجلا صصختلا رايتخال يبيردت جمانرب
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يعماجلا صصختلا رايتخال يضارتفا يبيردت جمانرب

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

: يمالعإلا رشنلا
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يعماجلا صصختلا رايتخال يضارتفا يبيردت جمانرب

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

: يمالعإلا رشنلا

24



يعماجلا صصختلا رايتخال يبيردت جمانرب

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

  ةروصم تافطتقم
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ـه1442 ةينورتكلإلا قفأ

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



 .ةيقرشلا ةقطنملا يف ةيوناثلا ةلحرملا سرادم ةبلط : ةفدهتسملا ةئفلا

ـه1443-1-4ىتحـه1442-11-24:ذيفنتلاتقو

 ميمصت130 : ميماصتلا ددع

:ةينورتكلإلاقفأميماصترشنلحارم

 ىوتحملا ةلحرملا

قُفأ اياصو رشنو ينورتكلإلا قُفأ عورشمب فيرعتلاىلوألا

اهتايلكو اهتاراسمو ةعماجلاب فيرعتلاةيناثلا

 قفأ اياصوةثلاثلا

ةعئاشلا ةلئسألا ةيطغتو ةينورتكلإلا لوبقلا ةباوبب فيرعتلاةعبارلا

ةديفم عجارمو ةدناسم تاقيبطتب ةدافإلاو ماتخلاةسماخلا

يأرلا عالطتساةسداسلا

https://admitportal.iau.edu.sa/web/Ofuq/index.html / ةينورتكلإلا قفأ طبار

 ةينورتكلإلا قفأ

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

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

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

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

 زربأ ربع ةردقلاوةصرفلاو 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
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 ةينورتكلإلا قفأ

ةيمالعإ داوم
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يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

 ةينورتكلإلا قفأ

 ةينورتكلإلا قفأ نع اضرلا جئاتن

6%

77%

6%
9%

 ىوتحملا نع اضرلا ةبسن نايبتسالاب ةكراشملا تائفلا

81%

 نيكراشملا باجعإ لان ام رثكأ
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يماتخلا صخلملا

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



 يـف رارـق ذاـختا معدـل ةرـكبم لـحارم يـف ةـبلطلا ءاوـتحا ةـيمهأب اراعـشتسا هتطـشنأ نيـب عورـشملا اذه مض  هللا قيفوتب

 ةـعماجلاب ليجـستلاو لوـبقلا ةداـمع قـفوت نأ هـلالخ نـم ىـجري يذـلاو ،ةـمزاللا تاداـشرإلا لالخ نم يعماجلا صصختلا رايتخا

 هـصرف رمثتسيو هتابغر سيقي دعاو ليجل يلبقتسملا طيطختلا لوح ةلماش ةلاسر هيجوتو ،سرادملا ةبلط ناضتحاو معد يف

 .هعمتجم مدخيل هتاردق فّظويو

:تايباجيإلا

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

 .مهتالؤاست ىلع ةباجإلاو 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.

 ميدـقتب ةعماجلا 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 قُفأ عورشم ميماصت ةفاضإ8.

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

 يماتخلا صخلملا

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ
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 يماتخلا صخلملا

:تايدحتلا

.ةعماجلا تاصصختو تامدخب فيرعتلل ةقالعلا تاذ بتاكملاو ةعماجلا تايلك ضعب ةبلط ةكراشم يف ةمادتسالا1.

.ةيساردلا ططخلاو جماربلاب تايلكلا تاحفص ثيدحتل ةجاحلا2.

 دـعاقمل ةيباعيتـسالا ةـقاطلاو ةيقرـشلا ةـقطنملا ةبلط ءادأ زيمت ببسب ةعماجلا يف لوبقلا اهدنع فقوتي يتلا بسنلا عافترا3.

.ةقطنملا ةبلط نم ريثك ىلع يدحت لكشي ةعماجلا

:قُفأعورشملةيماتخلاتايصوتلا

 عورـشم ةطـشنأ لـيعفتل ةـينمز ةـطخ دادـعإل يـسارد ماـع لـك ةـيادب ةعماجلاو ميلعتلا ةرادإ نيب عامتجا ميظنت يف رارمتسالا1.

.يضاملا ماعلا يف ةعماجلاو ميلعتلا ةرادإ اههجاو يتلا تايدحتلا ىلع فوقولاو قُفأ

.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 قُفأ عورشم ةركف لقن4.

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

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

 تاـبلط هـب لجـسي يـنورتكلإلا ةـعماجلا عـقوم لالـخ نـم( يدرـف لكـشب ةـعماجلا ةراـيزل ةـيوناثلا ةـلحرملا ةـبلطل ةصرفلا ةحاتإ7.

).ةرايزلا

.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.

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ
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 يماتخلا صخلملا
تايئاصحإلا

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

14724   ةبلطلا

ةيوعوتلاميماصتلاةيبيردتلاجماربلاةيضارتفاتاءاقللا

16

  تاءاقللا

14                ةيضارتفا

2                    ةرشابم

 ةلحرملا سرادم نم نوديفتسملا

ةيقرشلا ةقطنملاب ةيوناثلا

نورشابم نوديفتسم

نورشابم ريغ نوديفتسم

14724

نويلم17 132

   ةيوعوتلا ميماصتلا

2                  ةيوعوت تارشن

130     ةينورتكلإلا قفأ ميماصت
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 نافرعو ركش

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

: ةعماجلا جراخ نم حاجنلا ءاكرشل ليزجلا ركشلاب ليجستلاو لوبقلا ةدامع مدقتت

 ةيقرشلا ةقطنملاب ميلعتلا ةرادإ ماع ريدم يبيتعلا يزاغ يماس روتكدلا ةداعس

 .ديهفلا ةمطاف ةذاتسألا ةداعس

.محلملا رصان ةشئاع ةذاتسألا ةداعس

.يزيمحلا هللادبع ماستبا ةذاتسألا ةداعس

.ربجلا دمحم ليهن ةذاتسألا ةداعس

.ديسلا دمح نب رساي ذاتسألا ةداعس

35



 نافرعو ركش

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

: ةعماجلا لخاد نم يومنتلا قفأ عورشم يمعادل ليزجلا ركشلاب ليجستلاو لوبقلا ةدامع مدقتت

 .شيبرلا دمحم نب هللا دبع روتكدلا ةعماجلا سيئر يلاعم

 .يبيتعلا نمحرلا دبع نب يزاغ روتكدلا ةيميلعتلا نوؤشلل ةعماجلا سيئر بئان ةداعس

.تايلكلا تاديمعو ءادمع ةداعسلا باحصأ

 .ةيميداكألا نوؤشلل تايلكلا تاليكو و ءالكو ةداعسلا باحصأ

 .تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةدامع

.دعب نع ملعتلاو ينورتكلإلا ميلعتلا ةدامع

 .ةمادتسملا ةيمنتلاو عمتجملا ةمدخ ةدامع

36



 يماتخلا صخلملا

يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

ـه1442 ماعلل قفأ عورشم لمع قيرف

 يكرتلا ناميلس يكرت .أ حيرم لآ ديعس هّللا دبع .د

 يدلاخلا فيس هللا دبع .أ ديشر يلع  ريبع .د

 نارعسلا ديمحلا دبع دجام .أ الملا فيطللا دبع ىهن .د

 يجحلا دمحم ميرم .أ فسويلا فسوي ليفط .م

 غمادلا ميهاربإ رئاشب .أينادشرلا دشار دمحم .أ

 يدماغلا هّللا راج هراس .أ ناميلسلا نمحرلا دبع دمحم .أ

 زيافلا ناميلس اراي .أ ريطملا فسوي دمحم .أ

ريرغد لآ دماح رفاظ .ا
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 ةققحملا زئاوجلا

38يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ



يعماجلا صصختلا رايتخال يومنت عورشم قفأ

ـه ـه1439 ـه1440 1441

 قفأ تارادصإ

39




