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 بالدولة التعريف
 والمناخ والمساحة الموقع أوالً:

 البحعععر غربععة   يحععة ة حيععع  آسععية قععةر  مععع  الغربعع  الجنععي  أقصععع  فعع  السعععيةي  العربيععع  المملكعع  تقعع 
  ياألرة  يالعععرا  الكييعع  يشععمة     يقطععر المتحععة  العربيعع  ياإلمععةرا  العربعع  الخلععي  يشععرقة   األحمععر 
 الععععر  جزيعععر  شعععب  أخمعععة  أربعععع  السععععيةي  العربيععع  المملكععع  تشعععغ  .عمعععة  يسعععلطن  العععيم  يجنيبعععة  
  خعتفف ألخعر  منطقع  مع  المملك  منةخ يختلف .مرب  كيليمتر 2.250.000 م  بأكثر تقةر بمسةح 

 صعيفة   حعةر قعةري منعةخ للمملكع  فعن  يعميمعة   المةاري  الجيي المرتف  تأثير تح  تق  ي   تضةريسهة
 المنععةط  أمععة الغربيعع   يالجنيبيعع  الغربيعع  المرتفعععة  علعع  المنععةخ ييعتععة  شععتيي  يأمطةر ععة شععتة  بععةرة

 يالرطيبععع  الحعععرار  ةرجععع  ترتفععع  السعععياح  يعلععع  يجعععةف بعععةرة يشعععتة  ة يجعععةف حعععةر فصعععيفهة اليسعععط 
 مةعععةا المملكعع  منععةط  معظعع  علعع  شععحيح  أمطععةر ي عع  يالربيعع  الشععتة  فصعع  فعع  األمطععةر يتسععقط

 أمعة .المنعةط  بعةق  مع  غعزار  أكثعر صعيفي  ميسعمي  فأمطةر ة المملك  م  الغربي  الجنيبي  المرتفعة 
 إلع  اتجهنعة كلمعة يتقع  السعن  أيعة  معظع  ف  الغربي  يالمرتفعة  السياح  عل  فترتف  النسبي  الرطيب 
 .الةاخ 

 
 الطبيعية الجغرافيا ثانياً:

 علع  ضعيق  سعهي  مع  يتتعألف العربيع   الجزير  شب  م  األكبر القس  السعيةي  العربي  المملك  تمث 
 جبعة ) العبفة طعي  علع  تمتعة جبليع  سفسع  الشر   نحي تليهة   )تهةم  سهي (األحمر البحر سةح 
 90 %) اليسعط فع  صعخري  ي ضعة  صعحةر ثع   (  2000 لهعة ارتفعة  أقصع  ييتععة  يعسير الحجةز

 الشعر   فع  معةأ .الجنعي  فع  الخعةل  يالربع  الشعمة  فع  النفعية صعحرا  كبر عةأ ( العةمع  المسعةح  م 
 .ياسع  سةحلي  سهي  فتمتة العرب   الخلي  سةح  طي  يعل 

 
 للمملكة الوطني اليوم ثالثاً:

 23 الميافععععععع  الميعععععععزا  مععععععع  األي  اليعععععععي  فععععععع  العععععععيطن  بييمهعععععععة السععععععععيةي  العربيععععععع  المملكععععععع  تحتفععععععع 
 عبععة الملعع  جفلعع  يععة علعع  يتأسيسععهة المملكعع  تيحيععة لععذكر  تخليععةا   يذلعع  عععة  كعع  معع )أيلععي (سععبتمبر
 1351 ععععة  السععععيةي  العربيععع  المملكععع  قيعععة  أعلععع  العععذي اهلل رحمععع  سععععية آ  العععرحم  عبعععة بععع  العزيعععز

  .1932 ع
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 للحكم األساسي النظام :رابعا

 التشعريعي  األنظمع  يجميع  الشعريف   النبييع  يالسعن  الكعري  القعرآ   عي السعيةي  العربي  المملك  ةستير
 الملكعع   النظععة   ععي السعععيةي  العربيعع  المملكعع  فعع  الحكعع  ينظععة  .المصععةري   ععذي  معع  مسععتمة  لهععة

 إبععةا  الشععير  مجلعع  ييتععيل  للةيلعع   يالتشععريعي  التنفيذيعع  السععلط  الملعع  معع  الععيزرا  مجلعع  ييشععك 
 .اليزرا  مجل  رئي  م  إلي  تحة  الت  للةيل  العةم  السيةسة  ف  الرأي

 
 العملة :خامسا

 العمعف  إلع  للتحييع  يقةبع  بةلعذ   مغطع  ي عي السععيةي العل    المملك  لعمل  األسةسي  اليحة 
  :   العمل  يفئة   لل  100 ييسةيي األجنبي 

 ل  المةئعع  ريععة   الخمسععي  ريععة   العشععري  ريععة    عشععر  ريععة    خمسعع  لععل ا :ليرقيعع ا 
 .ل يالخمسمةئ   ل يالمةئتة

 لف  يالخم   لف   العشر  لل   يالعشري  الخم   لل   الخمسي  الل  :لمعةني ا . 

 مع  مثبع  صعرف سععر ي عي(  للع  يسعبعي  يخمسعة   ريعة   ثفثع ) ل 3.75 األمريك  الةي ر ييعةة 
 .السعيةي العرب  النقة م سس  قب 
 

 طرق: بثالث الدفع يتم الشراء عمليات وفي

  الطرقة  م  الكثير ف  اآلل  الصرف نقةط البني  يزع  ذل  يلتسهي  النقةي؛ الةف  طريق 
 التجةري . يالمجمعة  ياألسيا  الرئيسي 

  فضف الكبير   التجةري  المجمعة  بهة تتفرة خةصي  ي   ا ئتمة   بطةقة  طري  ع  الةف 
 يالفنةة . يالمطةع  التجةري  الم سسة  م  الكثير ع 

  البةععع  معع  الكثيععر فيهععة يرغعع    ا سععتعمة  قليلعع  طريقعع  ي عع  الشععيكة   طريعع  ععع  الععةف 
 المحليي .

 
 التقويم :سادسا

 عليعع  اهلل صععل  الرسععي   جععر  إلعع  المسععتنة الهجععري التقععيي  علعع  الرسععم  تةريخهععة فعع  المملكعع  تعتمععة
 عشعر أثنع  إلع  مقسعم  ييمعة   354  القمريع  الهجريع  يالسن  .المنير  المةين  إل  المكرم  مك  م  يسل 
 .قمرية   شهرا  

 
 الحاالت الطارئة :سابعا

 999الدوريات      :  

 997 :  الهالل األحمر

 998  :  الدفاع المدني
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 الرسمية العطالت :ثامنا

 :كةآلت  المملك  ف  الرسمي  العطف 
  يالسب . الجمع  :األسبي  نهةي  عطل 
  الفطر عية عطل. 
  األضح  عية عطل. 
  سبتمبر 23 اليطن  اليي. 

 

 والمواصالت لنقلا :تاسعا

 ي البريع  الطعر  بعي  معة تتنعي  إذ األيسعط بةلشعر  للطعر  شعبك  أكبعر السععيةي  العربي  المملك  تمتل 
 سعك  ييجعة كمعة منطقع  إل  منطق  م  تختلف ي تتني  فننهة البري  الطر  نةحي  فم  يالبحري  الجيي 
 فتمتعععة المسعععفلت  الطعععر  أمعععة .بقيععع  ي بةألحسعععة  معععريرا بةلريعععة  العععةمة  معععةينت  بعععي  معععة تعععربط حةيعععة

 :أ مهمة م  لع  ي شةسع  مسةفة 
 بمكعع  يمععر (السععري  الحجععةز الريععة  يطريعع  .كعع  375 بطععي  السععري  الريععة  الععةمة  طريعع  -

 .(ك  1000 بعةه ي المكرم 

  البحري . مملك  م  الخبر مةين  إل  قةيم ة فهة المل  جسر -
  الكيي . ةيل  م  الخفج  مةين  إل  قةيمة   الخفج  منفذ -
  قطر. ةيل  م  األحسة  مةين  إل  قةيمة   سلي  منفذ -
  المتحة . العربي  اإلمةرا  ةيل  م  األحسة  مةين  إل  قةيمة   البطحة  منفذ -
  الةمة . بمةين  الرية  العةصم  تربط الت  الحةية سك  عبر -
 المعة  بعي  تعربط معبعة  يكلهعة طييلع  يلمسعةفة  يجنيبهعة المملكع  شعمة  إلع  تمتعة الت  الطر  يكذل 

 الشااية   المنطقاا  ارتبااا  إلاا  باإلضااا   .يالمععيان  المطععةرا  معع  العةيععة إلعع  يبةإلضععةف  ذا عع .المختلفعع 

 .منا ق جم ع مع بيي   يق بشبك 

 
 

 التعليم :عاشرا

 مععع  بةلعةيعععة المملكععع  يتزخعععر .أسةسعععي  تعليميععع  مراحععع  خمععع  إلععع  المملكععع  فععع  التعلعععي  نظعععة  ينقسععع 
 خععف  معع  يالمقيمععي  المععياطني  لجميعع  مجةنععة   التعلععي  ييقععة  .الخمعع  بمراحلهععة التعليميعع  الم سسععة 
 اإلنجليزيع  اللغع  مثع  المنعة   بعع  إةخعة  يتع  أ ليع   خةصع  مةار  ييجة مةك .الحكيمي  المةار 
 .ا بتةائي  المرحل  عل  اآلل  يالحةس 

 بةللغعع  المنععة   جميعع  بتععةري  تقععي  يالتعع  الةيليعع  المععةار  معع  العةيععة كععذل  المملكعع  فعع  ييجععة كمععة
 .ا نجليزي 
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 :بةلمملك  التعلي  مراح 
 األطفة  يرية  الحضةن  ةير .1

 معةمل  ف  بةلرق  تتميز يالت  المهم  التربي  مراح  م  األيلي  األطفة  يرية  الحضةن  ةير تعتبر
 التةليع  التعليميع  الحيعة  أةيار  ستقبة  الطف  المبكر  الصةلح  بةلتنشئ  تهي  ي   يتيجيههة  الطفيل 
 .سنيا  الس  مةةي  المرحل   ذه يتستهةف  سلي  أسة  عل 

 
 ا بتةائي  لمرحل ا .2

 حيةته  م  التةلي  التعليمي  للمراح  النةشئي  إعةاة عليهة يرتكز الت  القةعة     ا بتةائي  المرحل 

 .يالمهةرا  يالمعليمة  يالخبرا  السليم   يا تجة ة  الصحيح   العقية  بأسةسية  يتزيية  
 .السةةس  س  م  فيهة الطةل  استقبة  يبةأ سنيا   س  المرحل   ذه يمة 

 

 المتيسط  المرحل  .3

 يعقلععع  لعقيةتععع  شعععةمل  إسعععفمي  تربيععع  النةشععع  تربيععع  غةيتهعععة عةمععع   ثقةفيععع  مرحلععع  المتيسعععط  المرحلععع 
 تحقيعع  فعع  غير ععة تشععةر  ي عع  بعع   يمععر الععذي العمععر يخصععةئ  نمععيه   فيهععة يراععع  يخلقعع   يجسععم 
 المرحلع  اجتيعةز بععة الطةلع  إليهعة ينتقع  سعنيا  ثعف  المرحلع   ذه يمة  التعلي   م  العةم  األ ةاف
 .ا بتةائي 

 

 الثةنيي  المرحل  .4

 تسععتةع  ي عع  فيهععة  نمععي   يخصععةئ  الطععف  سعع  حيعع  معع  الخةصعع  طبيعتهععة الثةنييعع  يللمرحلعع 
 األنظمع  يفع  المتيسعط  الشعهةة  حعةملي بهعة يلتحع  مختلفع  فريععة يتضع  ياإلععةاة  التيجي  م  أليانة
 التيحيعععة  يةار العلميععع   المعة عععة يثةنييععع  العةمععع   الثةنييععع  :فتشعععم  المختصععع   الجهعععة  تضععععهة التععع 

 يصععععنةعي  زراعيعععع  معععع ) المختلفعععع  بأنياعهععععة المهنيعععع  يالمعة ععععة يالمعلمععععة   المعلمععععي  إعععععةاة يمعة ععععة
 م  غير ة تشةر  المرحل  ي ذه المستي    ذا ف  يستحة  يمة يالريةضي   الفني  يالمعة ة ( يتجةري 
 مة  .الخةص  أ ةافهة م  تحقق  مة إل  بةإلضةف  يالتعلي   للتربي  العةم  األ ةاف تحقي  ف  المراح 

 لجميعع  شععةمل  األيلعع  السععن  العةمعع  الثةنييعع  مرحلعع  فعع  الطةلعع  ييععةر  سععنيا   ثععف  المرحلعع   ععذه
 علي  أي طبيع  علي ) قسمي  أحة ف  يالثةلث  الثةني  السن  ف  يتخص  ث  المنة  

 (.شريع 

 يزار  ميقععع  زيعععةر  بنمكعععةنك  السععععيةي   العربيععع  المملكععع  فععع  الععععة  التعلعععي  عععع  المعليمعععة  مععع  يلمزيعععة
 .www.moe.gov.sa :يالتعلي  التربي 
 مجةني . الحكيمي  المةار  ف  الةراس  أ  علمة

http://www.moe.gov.sa/
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 الجامعي التعليم

 ذي  رعةيعع  علعع  ييقععي  يمسععتييةت   أنياععع  كةفعع  فعع  العملعع  التخصعع  مرحلعع   ععي الجععةمع  التعلععي 
 يسعةير بمعة يمسعتقبل   حةضعره فع  المختلفع  المجتمع  لحةجعة  ا   يسة ميا به   يتنمي  يالنبيغ  الكفة  
 .النبيل  يغةيةتهة األم  أ ةاف يحق  الذي المفية التطير
 يزار  ميقعع  زيععةر  بنمكععةنك  السعععيةي   العربيعع  المملكعع  فعع  العععةل  التعلععي  ععع  المعليمععة  معع  يلمزيععة
 .www.mohe.gov.sa :الجةمع  التعلي 

 
 المملكة لمع :الحادي عشر

 يتتيسعط  خضعرا  أرضعيت  طيلع   ثلثع  يسعةيي عرض  الشك  مستطي  السعيةي  العربي  المملك  عل 
 سععةري  نحععي قبضععت  تتجعع  عربعع  سععيف يتحتهععة الثلعع  بخععط (اهلل رسععي  محمععة اهلل إ  إلعع   ) الشععهةة 

 أي يضعع  علع  ظهعير المقةععة األر  مفمسعت  أي تنكيسع  يجعيز ي  األبي   بةللي  مرسيم  العل 
 .علي  المكتيب  للشهةة  احترامة   يذل 

 
 المملكة شعار :الثاني عشر

 ييرمععز نخلع   تعلي معة متقعةطعي  منحنيعي  ععربيي  سعيفي  مع  السععيةي  العربيع  المملكع  شععةر يتعألف
 .يالرخة  يالنمة  للحييي  فترمز النخل  أمة يالتضحي  يالمنع  للقي  السيفة 

 
 بالمملكة المدن أهم :الثالث عشر

 

 .ك  350 العرب  الخلي  سةح  غر ( العةصم : )الرية 

 .افئةته  يمهي  قبلته ي  المسلمي  عنة األر  بقة  قة : أالمكرم  مك 

 .المسلمي  عنة األر  بقة  أقة  ةن النبيي : ث المةين 

 .األحمر البحر سةح  عل  للحجةج الرئيس  يالبياب   ة  مينة   التجةري  لعةصم : اجة 

 
 
 
 
 
 

http://www.mohe.gov.sa/
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 :بحاضرة الدمام التعريف

 مععةنهة  عع أي  الشععرقي  المنطقعع  عةصععم  ي عع  ربعع الع الخلععي  سععةح  علعع  تقعع  سعععيةي  )مةينعع ( الععةمة 
 العربع  الخلعي  مع  جهعة  ثعف  علع  ميقعهعة أل ميع  نظعرا   المنطق  ف  الرئيس  المينة  فه  الكبير ؛
 يالعةيائر للمنطقع  اإلةاريع  الهيئعة  يتضع  يتجةريعة   سكنية   مركزا يتعتبر يالجني . يالشر  الشمة  يم 

 الحكيمي .
 فيهعة تقعر  كةنع  معة كثيعرا التع  (الطبي )قر   الةمةم  إل  صي  نسب  ا س  بهذا "ةمة "ال عرف  يقة
إلرشةة مراك   ف  ذل  اليق  م  تةريخهة المبكر ف  بةاية  القر  العشري  المحليي سكة  ال قب  م 

 الصية العةئة  للسةح ؛ خةص  أثنة  اللي  ذي الرطيب  العةلي  الت   يمك  معهة إبصةر السةح .
 

 العةمة   فع  ا قتصعةةي  األنشط  كةف  يالتعةي  الصنةع  تتصةري حةلية ف  القر  الياحة ي العشري  
 صعنةع  بععة ة يتعأت  النشعةط   عذا العنفط صنةع  يتتصةر الصنةعي . المملك  مة  أ   م  ُتعة الت 

 الغرفعع  عملعع  كمععة التكييععف  يأجهععز  الجععة ز  يالمبععةن  يالمطععةط يالبتريكيميةئيععة  ياألليمنيععي  األسععمة 
  مجة تع بكةفع  الخعة  القطة  عل   المتنيع خةمةتهة تقةي  عل  الشرقي  للمنطق  الصنةعي  التجةري 
 ترس  سني  خط  يض  عل  ةأب  حي  يتنييعهة الخةمة  لتطيير ةائمة   يتسع  يالصنةعي  التجةري 

 يُتشععج  الياسععع   الصععنةعي  الحركعع  تتطلبعع  كبيععرا   تجةريععة   نشععةطة   الععةمة  مةينعع  يتشععهة  سيةسععتهة فيهععة
 ا سععععتيراة فعععع  المتياصعععع  يالعمعععع  كععععذل  المينععععة   ييجععععية الطععععر  يكثععععر  المياصععععف  سععععهيل  عليعععع 

 فيعع  يقععة  يالععذي الةيليعع ( الظهععرا  معععةر  )مركععز فيهععة يييجععة الحةيةيعع . السععك  يخععةمة  يالتصععةير 
 لهعذا الزائعري  يجعذ  ممعة ا قتصعةةي  األنشعط  مختلعف فع  ةيليع ي  عربيع ي  خليجيع  يمععةر  فعةلية 
 .المعر 

 
 ععة  العنفط اكتشعةف بععة إلع  الحةضعر  التع  نعرفهعة اليعي  أ إزة ةر الةمة  م  كينهعة قريع  صعيةبةيلقة 

 حفعر ف ( شيفري )ي إسمهة حةلية: سيكة  كةليفيرنية أيف أيي  ستةنةرة شرك  بةأ  حينمة ع 1925
 يجععية إلعع  تشععير كةنعع  الععة ئ  أل  يلكعع  للتطلعععة  محققعع  نتةئجهععة تععأ  لعع  يالتعع  األيلعع  الععةمة  بئععر
 معععةر  3 فععع  الحلععع  تحقععع  أ  إلععع  متتةليععع  آبعععةر تسعععع  حفعععر فععع   الشعععرك أسعععتمر  فقعععة يالغعععةز زيععع 

  1441  عمع  علع  حفر عة بععة البتعري  مع  كبيعر  كميعة  7 رقع  الةمة  بئر أنتج  حي  1928
 .البتري  صنةع  عصر بذل  فةخل  (العربي  الجييليجي  الطبق ) س أ عليهة أطل  طبق  ف 
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 السياحية المعالمالمناخ و 

 نةخ كيب  كيب  المنةخ  ف  تصنيف.م تصنيف تح  الجةف المنةخ مفمح تتضح الةمة  ف 
 فصعع  فعع  الةافئعع  الحععرار  بةرجعع  تحععتفظ الععةمة  السعععيةي   العربيعع  المملكعع  فعع  األخععر  للمععة  يخففععة
 ةرجع  تعنخف  ذلع  يمع ؛ مئيي  ةرج  22 مئيي إل  ةرجة  10 بي  تترايح أ  يمك  يالت  الشتة  
 الصعيف فصع  فع  الحعرار  ةرجعة ي  .األيعة  بعع  فع  مئييع  ةرجع  إلع  يصع  معة إلع  بةنتظة  الحرار 
؛يتبق  مئييععع  ةرجععع  50 إلععع  األيعععة  بعععع  فععع  يتصععع  مئييععع  ةرجععع  40 حعععةجز يتكسعععر جعععةا حعععةر 

 أمعععة   مئييعع . ةرجعع  45 إلعع  مئييععع  ةرجعع  35 بي مععة مترايحعع  الصعععيف فعع  الحععرار  ةرجععة  متيسععط
 ي فبراير. ةيسمبر مةبي  صغير  بكمية  يكي  مة يعةة  متفر   فهي الةمة  ف  األمطةر  طي 
ممععة  السععن  شععهير أغلعع  نسععبية   المعتععة  منةخهععة بفضعع  السععيةح   الجععذ  منععةط  إحععة  الععةمة  تعتبععر

 الطييلع  السعةحلي  بةلشعياط كمة أنهة تتمت  بميعز    يجعلهة مقصةا للتخيي  الصحرايي ف  فص  الربي 
 كذل  ي جية ياح  القطيف ذا  النخي  الكثير .  العرب  الخلي  عل 
 

 األكاديمية المراكز
 

 الةمة  جةمع 
 يالمعةة   للبتري  فهة المل  جةمع 

 جةمع  األمير محمة ب  فهة
 المفتيح . العربي  الجةمع 
 للطف . التقني  الكلي 
 الشرقي (. المنطق  )فر  العةم  اإلةار  معهة
 .الصحي  للعلي  الةيلي  الغة كلي 

 )بنة (. التقني  يالعلي  للتجمي  التخصص  المعهة
 (.THIEP) يالبتري  للهنةس  العةل  التقن  المعهة
 الطبيع . يالغةز للبتري  التقن  المعهة
 البتري . لخةمة  السعيةي التقن  المعهة
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 المواصالت
 

 نشععععةطهة يلضععععخةم  الخلععععي  علععع  لميقعهععععة نظععععرا   يمتنيعععع   نشععععط  نقعععع  بحركععع  الععععةمة  مةينعععع  تمتعععةز
 ترتبط بجمي  مةيق  ف  محيطهة.الطرق م  حةيث  شبك  إنشة  إل  ةعة ممة ا قتصةةي 

  عذه أ ع  يمع  مطعةرا . ععة  بياسط  العةل   أنحة  يبقي  المختلف  المملك  بمنةط  المةين  ترتبطكما 
  2كع  760 نحعي مسةحت  يتبلغ الةمة   مةين  ع  ك 36 ييبعة الةيل   فهة المل  مطةر المطةرا 

 الةمة . غر  شمة  ييق  يالتجهيزا  المسةح  حي  م  المملك  مطةرا  أضخ  بذل  ي ي
    حسععة ي ا بقي بععأ يمععر رئيسعع   حةيععةي خععط عبععر الريععة  بمةينعع  الععةمة  مةينعع  أيضععة تععرتبطكمععة 
 .ك  164 أطيالهة مجمي  يبلغ فرعي  خطيط يل  ك   562 بطي 

 ع ي عي ع1369 ععة يالعذي تأسع  فع   العزيعز عبعة الملع  مينعة  العةمة   فع  ييجةإضةف  إل  مة تقة  
 المنطقع  إلع  الععةل  ةي  كةفع  مع  البضعةئ   خفلع مع  تمعر العذي الشعرقي  المنطقع  فع  الرئي  المينة 
  السف . أنيا  مختلف بةستقبة  ل  تسمح ضخم  بتجهيزا  يتمت حي     المملك  مة  يبةق  الشرقي 

 

 
 الرياضية المرافق

 :أ مهة الريةضي  المفع  م  عةة عل  الةمة  مةين  تحتيي
 الةمة . يسط ف  فهة ب  محمة األمير ملع 
 الراك . بمنطق  جليي ا مير ملع 
 ريةضععي  منةسععبة  فيهععة يقععة  متكةملعع  ريةضععي  مةينعع  ي عع   يالخبععر الععةمة  بععي  يتقعع  الخضععرا  الصععةل 
 . يةيلي  محلي 
 الريةضي . المةين  ف  ييق  ا تفة  نةةي
 الريةضي . المةين  ف  ييق  النهض  نةةي
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 الصحية الرعاية

 إلععع  فبةإلضعععةف  الصعععحي   يالمراكععز المستشعععفية  مععع  العةيععة فععع  الصعععحي  الرعةيعع  تلقععع  للزائعععر يمكعع 
 سيت  يعنة ة نظةمي  إقةم  إل  المر  يحتةج بهة ملف يلفتح األحية  مراكز ييجة الرئيسي  المستشفية 

 يمنهة: الخةص  يالمستيصفة  المستشفية  م  العةية ييجة يكذل  أسرت . يألفراة ل  الرعةي  تقةي 
 الهاتف المدين  المستشف  اسم م

 8422656 الدمام  الصح   لشؤون العام  المدييي   1

 8427777 الدمام  الميكزي الدمام مستشف   2

 8426666 الدمام  بالدمام واأل فال الوالدة مستشف   3

 8391300 الدمام  بالدمام النفس   للصح  األمل مجمع  4

 8050945 الدمام  بالدمام الصدر مستشف   5

 8912222 الدمام  العام الظهيان مستشف   6

 8954960 الخبي   خيي مستشف   7

 8590024 الخبي  أستون مستشف   8

 8987000 الخبي  العام المانع مستشف   9

 
 تسكن أين

 :عل  سبي  المثة  المفريش   يالشق  الفنةة  م  العةية المنطق  ف  ييجة
 الهاتف المدين  الفندق اسم م

 38333322 الدمام  رمادا الدمام  1

 38056060 الدمام  باالس الدمام  2

 38348882 الدمام  أس ا  3

 38414060 الدمام  بلق س عيش  4

 38345555 الدمام  الدمام ش ياتون بيج  5

 38975656 الخبي  الخبي ن لو ي  6

 38670716 الخبي  اليومنس  7

 38989995 الخبي  الساعاتي ض ا    8

 38936790 الخبي  المها أسطورة  9

 38893088 الخبي  الشيق الكورن ش أمواج  10

 38993000 الخبي  بودل  11

 
 

 تتسوق أين

 :؛ يمثة  ذل  للتسي  يذل  أسرت   م  التجةري  المجتمعة  م  العةية زيةر  يمكن 
 الهاتف المدين  المجمع اسم م

 920009991 الدمام  التجاري الشا ئ مجمع  1

 38099944 الدمام  مول المارينا  2

 38151505 الدمام  بالزا خلدون أبن  3

 38321002 الخبي  التجاري الياشد مجمع  4
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 المطاعم أمثلة ومن
 الهاتف المدين  المطعم اسم م

 38332243 الدمام  الفاخي االيياني المطعم  1

 38054858 الدمام  هت ب تزا  2

 38417790 الدمام  الطازج  3

 38417330 الدمام  كودو  4

 38410766 الدمام  كنتاكي  5

 38640881 الخبي الخل ج شواي  مطاعم 6

 38971981 الخبي المحدودة الكباب ب ت شيك  7

 38975178 الخبي  الم نجو مطعم 8

 38958885 الخبي هاوس ست ك 9

 38937242 الخبي تش ل ز 10

  
 البنوك

   : معهة ستتعةم  الت  البني  أ  
 الهاتف المدين  البنك اسم م

 38331188 الدمام التجاري األهلي البنك 1

 38263100 الدمام الشية   اةل م   لالستثمار: المصي    الياجحي شيك  2

 38335733 الدمام اليئ سي الفيع -اليياض بنك 3

 38335733 الدمام اإلةل م   اإلدارة-اليياض بنك 4

 38949904 الدمام االةل م   اإلدارة الهولندي: السعودي البنك 5

 38949665 الخبي اليئ سي الفيع - التجاري األهلي البنك 6

 38336111 الخبي لالستثمار المصي    الياجحي شيك  7

 
 يمع  19988 بعةلرق  المملكع  ةاخع  مع  السعيةح  ا تصعة  مركعز عل  اتص  المعليمة  م  لمزية
 +966920000756 بةلرق  المملك  خةرج
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 بالجامعة التعريف
 الدمام جامعة منشأ

 بفصععع   5/9/2009 الميافععع    عععع15/9/1430 بتعععةري   /أ1/18 رقععع  الملكععع  المرسعععي  صعععةر
 ؛ حي  رسةلتهة ي ر يتهة ي قيمهة كمة يل :"الةمة  جةمع " أس  تح   بةلةمة  الةمة  جةمع  شطر

 
 

 الرسالة

 
 تقةي  خةمة  معرفي  ي بحثي  ي مهني  إبةاعي  بشراك  مجتمعي  فةعل 

 
 
 

 الرؤية

 
 عةلمية.جةمع  رائة  تحق  التميز محلية ي أقليمية ي 

 
 

 القيم

 اإلنتمة 
 اإلتقة 

 ريح الفري 
 الشفةفي 
 اإلبةا 

 المس يلي  اإلجتمةعي 
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 :كمة يل  الجةمع  عل  العةية م  القطةعة  م تتشي  
 :المسةر الصح كلية  
  الط  كلي 
 األسنة  ط  كلي 
 التمري  كلي 
 التطبيقي  الطبي  العلي  كلي 

 كلي  الصيةل  اإلكلينيكي 
 

 :المسةر الهنةس كلية  
 يالتخطيط العمةر  كلي 
 الهنةس  كلي 
 التصةمي  كلي 

 

 :المسةر العلم كلية  
 المعليمة  يتقني  الحةس  علي  كلي 
 األعمة  إةار  كلي 
 بةلةمة  التربي  كلي 

 كلي  العلي 
 بةلجبي  للبنة  التربي  كلي 

 

 :المسةر اإلنسةن كلية  
 اآلةا  كلي 
  التطبيقي  الةراسة  كلي 

 كلي  خةم  المجتم  بةلةمة 
 كلي  خةم  المجتم  بةلقطيف
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 المساندة العمادات

 يالتسجي : القبي  ش ي  عمةة  .1
 التسعععجي  بعععنجرا ا  الخةصععع  يالقياععععة المعليمعععة  يتعععيفير يتسعععجيله   الطعععف  قبعععي  إجعععرا ا  تنفيعععذ

عةاة  للطف   المعتمة . ياإلجرا ا  لليائح يفقة   التخرج إشعةرا  يا 
 الطف : ش ي  عمةة  .2

 يأنشعععط  يالريةضعععي  يالفنيععع  يا جتمةعيععع  الثقةفيععع  المجعععة  فععع  يتقعععةيمهة  الطفبيععع  لألنشعععط  التخطعععيط
 يالمياصف . ياإلسكة  كةلتغذي  بةلطف  المتعل  الخةم  المجة  عل  ياإلشراف الجيَّال .
 المكتبة : ش ي  عمةة  .3
 التعععةري   يئععع  أعضعععة  مععع  الجةمعععع  منسعععيب  لجميععع  عليهعععة يالحصعععي  المعرفععع  سعععب  يتعععيفير تهيئععع 

 إلع  إضعةف  الجةمعع   لمنسعيب  يالةراسعي  ياألكةةيميع  البحثيع  ا حتيةجعة  تلبيع  يالطعف . يالميظفي 
تةحتهعععععة اإللكترينيععععع  المعليمعععععة  يمصعععععةةر يالعععععةيرية  الكتععععع  تعععععأمي  خعععععف  مععععع  المجتمععععع  خةمععععع   يا 

 يالمستفيةا . للمستفيةي 
 العلية: الةراسة  مةة ع .4

 يالمةليععععع  الةراسعععععي  شععععع ينه  يمتةبعععععع  العليعععععة  الةراسعععععة  فععععع  يالطةلبعععععة  الطعععععف  بشععععع ي  ا  تمعععععة 
 العلية. الةراسة  بشأ  الجةمع  ف  الكلية  م  يالتنسي  يخةرجهة  المملك  ةاخ  يا جتمةعي 

 العلم : البح  عمةة  .5
 تهيئ  م  المبتكر  العلمي  البحي  إجرا  عل  يالطف  يالبةحثي  التةري   يئ  أعضة  يح  تشجي 
نشعععة  البحثيععع  ياإلمكةنيعععة  اليسعععةئ  مععع  المفئععع  العلمععع  الجعععي  الجةريععع  لألبحعععة  معليمعععة  قةععععة  يا 

 يالمراكعز يالمعة عة الجةمععة  مع  البحثيع  المعليمة  يتبةة  يالتنسي  التعةي   الجةمع . ف  يالمنتهي 
 الجةمع . ف  يتقنيت  العلم  البح  حرك  تحةي  ف  منهة يا ستفةة   المملك  يخةرج ةاخ  البحثي 
 المسةنة : يالةراسة  التحضيري  السن  عمةة  .6

 يعمععةة  المعنيعع  الكليععة  معع  بةلتعععةي  برامجهععة تنفيععذ يمتةبععع  التحضععيري  السععن  طععف  علعع  اإلشععراف
عةاة يالتسجي . القبي   يمنحع  الجةمع   التعلي  مرحل  إل  العة  التعلي  مرحل  م  لفنتقة  الطةل  يا 
 تعع أيتهي الجةمعيعع  الةراسعع  متطلبععة  علعع  التعععرف معع  يتمكينعع  الجععةمع  اليسععط فعع  لفنععةمةج فرصعع 
 التخصصي . للةراس  يفكرية   نفسية  
 األكةةيم : يا عتمةة الجية  عمةة  .7

 التطععير مسععير  يةععع   الحةيثعع  المعععةيير بععأعل  ياإلةاريعع  يالتةريبيعع  األكةةيميعع  الجععية  تحسععي  تأكيععة 
حعععةا   معةيير عععة ياعتمعععةة آليةتهعععة يتعععيفير الجعععية  ثقةفععع  ينشعععر تأسعععي  خعععف  مععع  المطلعععي  التغييعععر يا 
 األكةةيم . ا عتمةة عل  المختلف  يبرامجهة تعليمي  كم سس  الجةمع  حصي  أج  م  يتطبيقهة
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 بعة: ع  يالتعل  اإللكترين  التعلي  عمةة  .8
 مععياة يتععيفير الحةيثعع . التكنيليجيععة يأسععةلي  اسععتراتيجية  بةسععتخةا  التعليميعع  العمليعع  يتطععيير تحسععي 
 ععع  منهععة يالععتعل  استعراضععهة المععتعل  يسععتطي  إلكترينعع  بشععك  منظمعع  تفةعليعع  يمحةضععرا  تعليميعع 

 مستي  لتحسي  استخةام  إل  يالحةج  اإللكترين  التعّل  مفهي  حي  المجتم  لة  اليع  يرف  بعة.
 العةلميع  المععةيير اسعتخةا  يتعزيعز الجةمعع  فع  اإللكترينع  بعةلتعل  المتعلقع  األنظمع  يتطعيير  التعلي 

 التعلي . م  الني   ذا ف 
 الجةمع : التعلي  تطيير عمةة  .9

 يالبحثيعع  األكةةيميع  المهعةرا  يتطعيير القعةرا  تنميع  خععف  مع  للجةمعع  الكلع  ياألةا  التعلعي  تطعيير
 البنيع  يتطعيير يتأسعي  مخرجةتهعة. يجعية  الم سسعي  قةراتهة تحسي  بهةف البشري  لميارة ة يالقيةةي 
 المهنيعع  التنميعع  مجععة   فعع  يالععةع  ا ستشععةرا  يتقععةي  التطععيير. اسععتمراري  تضععم  التعع  األسةسععي 
 إل . ...ياألبحة  يالةراسة  يالتةري  اإلةاري يالتطيير

 التةري :  يئ  أعضة  ش ي  عمةة  .10
 فع  يمع  يالمعيظفي  التةري   يئ   بأعضة  المرتبط  يالمةلي  اإلةاري  يالقياعة الليائح لتنفيذ التنسي 
 به . المتعلق  اإلجرا ا  ك  يتسهي  الخةمة  ك  يتقةي  بةلجةمع . حكمه 

 
 .المساندة والتعليمية العلمية واإلدارات المراكز .11

 يا ستشةرا  للبحي  فهة ب  محمة األمير مركز. 
 العمراني  يا ستشةرا  الةراسة  مركز. 
 الجةمع  ياإلرشةة التيجي  مركز. 
 ا نجليزي  اللغ  مركز. 
 اإلسفمي  الةراسة  مركز. 
 المجتم  يخةم  التةري  مركز. 
  المعليمة  يتقني  اآلل  الحةس  إةار. 
  المعرف  يالتبةة  التعةي  إةار. 
  العلمي  الكراس  إةار. 
  ياإلعف  العةم  العفقة  إةار. 
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 القةئم : العلمي  الكراس  .12

 المجتم . ف  فةعل  جهة  قب  م  يتمي  الجةمع  عليهة تشرف متكةمل  علمي  مشةري    
  ياإلقليمي  الحضري  للةراسة  فهة ب  محمة األمير كرس 
  األسر  لصح  نةيف بن  جيا ر األمير  كرس 
  الصح  لإلعف  الجزير  كرس 
  يالجية  للتخطيط غسة  كرس 
  الثةي لسرطة  األ ل  البن  كرس  

 
 بالخبر الجامعي فهد الملك ىمستشف .13

 :المستشف  أ ةاف
 : التةلي  الخةمة  بةلخبر الجةمع  فهة المل  لمستشف  الرئيس  األ ةاف تتضم 
 :العفجي  الخةمة 

 تقعةي  إلع  الشعرقي  بةلمنطقع  إقليميعة   (مركعزا  تحييليعة  )تخصصعية  لمستشعف  بيصعف  ا  عذا يهةف 
 .متميز يبمستي   التخصصة  مختلف ف  طبي  رعةي 

  كعنةصععععر التأ يعععع  إعععععةة  يخععععةمة   يالمسععععةعة  اليقةئيعععع  الخععععةمة  مفهععععي  يممةرسعععع  معرفعععع 
 الرعةيعع  خععف  معع  للمجتمعع  متععيفر  الخععةمة   ععذه يجععع   للمرضعع  الكليعع  للرعةيعع  ضععريري 
 .األيلي  الصحي 

 يأطبعة  لطعف  المتكةمع  يالتعةري  التعليمع  المجعة : حيث يوفر المستشففى التعليم والتدريب 
 الطعععع  بكليعععع  المسععععةعة  الطبيعععع  التخصصععععة  يطععععف   العليععععة الةراسععععة  يطععععف   ا متيععععةز
 الطبي . يالعلي 

  مععع  الفئعععة  يمختلعععف ياألطبعععة  التعععةري   يئععع  ألعضعععة  مسعععتمر طبععع  تعلعععي  برنعععةم  تنظعععي 
 .المسةعة  الطبي  التخصصة  منسيب 

 مععع  يتععععةي  أنععع  كمعععة  ياألسةسعع  السعععريري للبحععع  كمركعععز المستشععف  يعمععع : حيععع  البحفففوث 
 كمركعععز يعمععع  أنععع  كمعععة البحعععي  إلجعععرا  األطبعععة  لحععع  التعليميععع  غيعععر األخعععر  المستشعععفية 

 .المجتم  ف  البحي  لبرام 
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 بةلجةمع نظة  الةراس  
 

 صعيف  ةراسع  فصع   نعة  يكعي  أ  ييجعيز رئيسعي   فصعلي  إلع  الةراسع  العة  في  يقس  نظة  ي ي
 الةرجعع  لنيعع  التخععرج متطلبععة  يتععيز  الععرئي . الةراسعع  الفصعع  مععة  بنصععف مةتعع  تحتسعع  أ  علعع 

 كلي . لك  الةراسي  للخط  يفقة مستيية  إل  العلمي 
 الةراسععي  اليحععةا  عععةة مسععتي  لكعع  ييحععةة مسععتيية   علعع  تخصعع  لكعع  الةراسععي  المقععررا  تععيز 
 يعععية تخصعع  لكعع  الةراسععي  الخطعع  لمعرفعع  كليعع . لكعع  المقععرر  الةراسععي  الخطععط تقتضععي  مععة حسعع 
 الطةلعع  سيسععجلهة التعع  الةراسععي  اليحععةا  بتحةيععة يقععي  الععذي األكععةةيم  المرشععة إلعع  ذلعع  فعع  الطةلعع 

 أي  . متطلبةتهة أنه  قة الطةل  أ  م  يالتأكة ةراس   فص  لك 
 معععع  بععععة    بةلتععععةرج المسععععتي  مقععععررا  فعععع  تسععععجيله  يععععت  الرسععععي  بسععععب  يتعثععععريا لعععع  الععععذي  الطععععف 

 المعتمة . الةراسي  الخطط يف   الةنية المستيية 
 الةراسع  العع   مع  األةنع  الحة له  يضم  بمة المقررا  ف  تسجيله  يت  ةراسية   المتعثري  الطف 

 اآلتي : النقةط ُتراع  أ  عل  فص  ك  ف 
  الةراس . الجةي  ف  التعةر  عة 
  السةبق . المتطلبة  استيفة 
  الععععع   معععع  األةنعععع  الحععععة إلكمععععة  إ  التةليعععع  المسععععتيية  معععع  مقععععررا  بأخععععذ السععععمةح عععععة 

 الةراس .
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 والبدالت المزايا

 

 التدريس ةهيئ أعضاء ألبناء التعليم نفقات

 العربيع  بةللغع  نعةطقي  الغيعر المتعةقعةي  التعةري   يئع  أعضعة  ألبنعة  التعلي  نفقة  الجةمع  ستتحم 
 كلغعع  العربيعع  اللغعع  يجيععةي    يالععذي  عربيعع  غيععر بمععةار  الةارسععي  العععر  المتعةقععةي  أبنععة  يكععذل 

 :التةلي  للشريط يفقة يذل  الحكيمي  ةراسته  مياصل  بهة يستطيعي 
 .الحكيمي  المةار  ف  قبيله  يتعذر أ  .1
 .سن  عشر  ثمةن  يتجةيز ي  سنيا  س  ع  منه  أي عمر يق  أ  .2

 خعععةرج تعليمععع  يكعععي  لمععع  التعلعععي  نفقععة  تصعععرف   بحيععع  المملكععع  ةاخععع  تعلعععيمه  يكععي  أ  .3
 .المملك 

 فع  ل ألعف يعشري  خمس  اإلجمةلي  النفقة  تتجةيز يأ  أبنة   أربع  له  يةف  م  عةة يتجةيز أ 
 .الياحة  الةراسي  السن 

 المخص  المبلغ الةراسي  المرحل 
 ل 10000 أقص  يبحة السنيي  ا ب  تعلي  رسي  ةف  األي  ا ب 
 ل 7500 أقص  يبحة السنيي  ا ب  تعلي  رسي  ةف  الثةن  ا ب 
 ل 5000 أقص  يبحة السنيي  ا ب  تعلي  رسي  ةف  الثةل  ا ب 
 ل 2500 أقص  يبحة السنيي  ا ب  تعلي  رسي  ةف  الراب  ا ب 

 
 العمل وورش المؤتمرات في المشاركة نفقات

 المع تمرا  فع  للمشعةرك  التعةري   يئع  اعضعة  مع  منسعيبيهة يح  تشجي  عل  الجةمع  م  حرصة  
 حسعععع  المةليعععع  النفقععععة  سععععتتحم  الجةمععععع  فععععن  التةريبيعععع   يالععععةيرا  العمعععع  ييرش يالنععععةيا  العلميعععع 
 .الجةمع  مجل  اقر ة الت  الضيابط

 
 والبدالت الرواتب

 العع  بةإلضععةف  شععهري  رياتعع  علعع  السعععيةيي  معع  حكمهعع  فعع  يمعع  التععةري   يئعع  اعضععة  يحصعع 
 .الةيل  ريات  سل  م  بتياف  يبمة العلمي )الةرج (للمرتب  يفقة يذل  ا خر  البة   بع 
 بةإلضعةف  شعهري راتع  علع  السععيةيي  غيعر مع  حكمه  ف  يم  التةري   يئ  اعضة  يحص  كمة
 .الجةمع  يبي  بين  المبر  العقة علي  ين  مة حس  ا خر  البة   بع  ال 
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 التدريس أعضاء الئحة
 

 العلم  يالبح  التةري  ف  اسبيعية   عم  سةع  اربعي  حكمه  ف  يم  التةري   يئ  اعضة  ي ةي
 .الجةمع  ف  المختص  الجهة  م  بهة يكلفي  الت  ا خر  يا عمة  ا رشةة

 :يأت  كمة حكمه  ف  يم  التةري   يئ  أعضة  ألنصب  األعل  الحة
 تةريسي  يحةا  10 أستةذ  تةريسي  يحة  12 المشةر  األستةذ 
 تةريسي  يحة  14 المسةعة األستةذ  تةريسي  يحة  16 المحةضر 
 تةريسي  يحة  16 المعية   تةريسي  يحة  18 اللغ  مةر 
 :يكي  أ  المتعةقة ف  يشترط .1

 الجةمععع  لمجلعع  ييجععيز ميفةيعع  سععن  السععتي  يتجععةيز يلعع  سععن  عشععري  العمععر معع  أكمعع  قععة 
 يخمعع  المشععةركي  ياألسععةتذ  لألسععةتذ  سععنيا  عشععر حععةية فعع  للعمععر األعلعع  الحععة تجععةيز
 .عمله  جه  تيصي  عل  بنة    يذل  المسةعةي  لألسةتذ  سنيا 

    بهععععة تعتععععرف طبيععع  جهعععع  معععع  صعععةةر  حةيثعععع  صعععحي  شععععهةة  بميجعععع  للخةمععع   صععععحية   ئقعععة 
 .الجةمع 

 ياألخف  السير  س ح. 

 لليظيف  المطليب  الم  ف  عل  ةئزا  ح. 

 بةلمملك  أخر  جه  م  بعقة مرتبط يرغ. 

 الجةمع  ف  للعم  تفرغة  م. 

 فع  عملع  مقعر إلع  متيجهعة   ميطنع  المتعةقعة فيع  يغعةةر العذي اليعي  مع  اعتبعةرا   العقعة مة  بةأت .2
 علعع  العمعع  لمبةشععر  يالتقععة  المععيط  مغععةةر  بععي  المععة  تزيععة أ  علعع  طريعع  بأقصععر المملكعع 
 فيع  يتقة  الذي اليي  م  أي العقة  لبةاي  الجةمع  قب  م  المحةة الميعة تسب  ي  أية  ثفث 

 اليظيفع  فيع  تيجة الذي البلة ف  مقيمة   كة  إذا الجةمع  لتعليمة  يفقة   العم  لمبةشر  المتعةقة
 .العقة في  ييق 

 علميع  ةرجع  م  الجةمع  خةرج م  تم  يالت  التةري   يئ  عضي ترقي  الجةمع  إقرار بعة .3
 كعة  فعنذا إليهعة  المرقع  الةرجع  راتع  بةايع  عقةه تجةية عنة يعط  أ  يجيز أعل  ةرج  إل 
 الراتع  يعطع  أ  جعةز إليهعة المرقع  الةرجع  راتع  بةايع  مع  يتسعةي  أي يزيعة الترقيع  قب  راتب 
 معع  السععنيي  العععفي  ييمععنح السععةبق  ةرجتعع  فعع  يتقةضععةه كععة  الععذي الراتعع  مبةشععر  يعلععي الععذي

 مبةشععر  يعلععي الععذي الراتعع  فيعطعع  الجةمععع  قبعع  معع  ترقيتعع  تععت  معع  أمععة .إليهععة المرقعع  الةرجعع 
 المرقعع  الةرجعع  معع  السععنيي  العععفي  يمععنح ثعع  السععةبق   ةرجتعع  فعع  يتقةضععةه كععة  الععذي الراتعع 
 .عقةه تجةية عنة إليهة
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% 50  تتجعةيز   بنسعب  الرياتع  جعةاي  يفع  المحعةة  الرياتع  زيعةة  الجةمعع  لمجلع  جعيزي .4
 فععع  متقةمععع  بلعععةا  أيععع  أي أمريكعععة أي أيربعععة مععع  معععع  التعةقعععة يعععت  لمععع  المسعععتح  الراتععع  مععع 

 .الجةمع  مجل  يحةة ة مستيا ة

  أي العلميععع  السعععمع  ذيي أي النعععةةر  التخصصعععة  ذيي مععع  التعةقعععة الجةمعععع  لمجلععع  يجعععيز 
 مععع  المشعععهير  الجةمععععة  بنحعععة  المكتسعععب  الممتعععةز  المععع  ف  أي العةليععع  المهعععةر  أي الخبعععر 

 مععع % 100 نسععب  تتجععةيز   بزيعععةة  األطبععة  يكععذا حكمهععع  فعع  يمعع  التعععةري   يئعع  أعضععة 
 المةنيعع  للخةمعع  العععة  الععةييا  رئععي  معع  بة تفععة  الجةمععع  مجلعع  يلععرئي  .المسععتح  الراتعع 
 .األخر  الفئة  عل  الفقر   ذه أحكة  تطبي 

  تعععةري   يئععع  أعضعععة ك للعمععع  المتميعععز  العلميععع  السعععمع  أي الخبعععر  ذيي مععع  التعةقعععة يجعععيز 
 علعع  بنععة  الجةمععع  مجلعع  بميافقعع  التيظيععف بقياعععة المحععةة  العلميعع  الشععريط ععع  بةلتجععةيز
 .العلم  المجل  م  تيصي 

 العععذي يالمعيعععةي  يالمحةضعععري  اللغعععة  يمةرسععع  التعععةري   يئععع  أعضعععة  مععع  المتعةقعععة يعطععع  .5
 عععفيا  العلمعع  اللقعع  أي الم  عع  علعع  حصععيل  بعععة الجععةمع  التععةري  فعع  خةمعع  لعع  سععبق 
 .الريات  لجةاي  طبقة   سنيي 

 فع  يالمعيعةي  يالمحةضعري  اللغعة  يمةرسع  التةري   يئ  ألعضة  الخبرا  احتسة  جيزي 
 العلمعع  الم  عع  علع  الحصععي  يبعععة التخصع  مجععة  فعع  كةنع  إذا الجععةمع  التععةري  غيعر
 يجعيز كمعة التيظيعف  ألغعرا  يذل  سنتي  لك  سن  بياق  أسةس  عل  مع  التعةقة ت  الذي

 الكليع  مجلع  تيصعي  علع  بنعة  العلمع  المجل  م  بقرار العلمي  الترقي  ألغرا  احتسةبهة
 .المعني 

  اللغععععة  يمةرسعععع  يالمحةضععععري  التععععةري   يئعععع  أعضععععة  لغيععععر التعةقععععة عنععععة الخبععععر  تحتسعععع 
  ععذا بعععة تععت  التعع  التخصعع  فعع  الععةير  يتحتسعع  م  عع  آخععر علعع  الحصععي  بعععة يالمعيععةي 
 الخبعر  فع  ييشعترط ياحعة  آ  فع  الخةمع  يمعة  العةير  مة  بي  يجم  ي  مةتهة  بقةر الم   

 .الجةمع  بهة تقتن  جه  م  يصةرا أ  الم    أي
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 أربععع  حععةية فعع  سععفر تععذاكر اإلقةمعع  لغععر  إحضععةر   عنععة يلعةئلتعع  للمتعةقععة الجةمععع  تعع م  .6
 بصعحب  سعةفريا سعيا  السعفر تعذاكر يتسعتح  نفسع   المتعةقعة تذكر  ذل  ف  بمة فقط أشخة 
  :اآلت  يف  فراة  سةفريا أ  المتعةقة

 عنععة بةلمملكعع  مقيمععة   يكعع  لعع  مععة التعةقععة بةايعع  فعع  المملكعع  إلعع  ميطنعع  معع  القععةي  حيعع  ر معع 
 .التعةقة

 يةبعة   ذ ةبعة   ميطنع  إلع  المملك   م  بنجعةز  لع  يعرخ  عنعةمة التعةقعة معة  أثنعة  سعن  كع  معر  يا 
 المملكع  فع  مقيمعة   يك  ل  مة تعةقةه  عل  سنتة  يمض  ةاخلية   تعةقةه كة  م  يكذا عةةي  

 .التعةقة عنة
 مقيمعة   كعة  م  ذل  م  ييستثن   نهةئية   مغةةرت  عنة العقة نهةي  ف  ميطن  إل  المملك   م 

 أخعر  جهع  إلع  كفةلتع  نقلع  مع  أي سعنتي   م  أق  خةمت  مة  يكةن  التعةقة عنة بةلمملك 
 .لذل  المنظم  للتعليمة  يفقة   المملك  ةاخ 

 حكيميعع  جهع  مع  متعةقعةا   اآلخعر يكعة  الجةمعع  مع  متعةقعةا   يمحرمهعة المعرأ  مع  أي كعة  ذاإ .7
 .السك  بة  تصرف الت  الجه  م  التذاكر تصرف أخر 

 إلع  كفةلتع  عع  الجةمعع  تنعةز  عنعة بلعةه إلع  الععية  تعذاكر ف  المرافق  أي المراف  ح  يسقط 
 .حكيمي  غير جه 

 يعلع  أسعتةذ برتبع  المتعةقعة كعة  إذا األفع  ةرجع  علع  أععفه إليهعة المشةر السفر تذاكر كي ت .8
 .سياه لم  المخفض  السيةحي  الةرج 

 أي إلع  سعفر بتعذاكر ميطنع  إلع  المملكع  مع  لع  المسعتحق  السعفر تعذاكر يسعتبة  أ  لمتعةقةل 
 الجييعع  الخطععيط أنظمعع  حععةية يفعع  إضععةفي  تكععةليف أي الجةمععع  تتحمعع  أ  بععةي  آخععر بلععة

 .السعيةي  العربي 
 ةفع  ييجعيز. الريات  جةاي ل ة  يفق سنيي سك  بة  ل  تةف  أي للمتعةقة السك  الجةمع  ت م  .9

 لمع  ييصعرف التجةيعة سعنيا  مع  سعن  كع  بةايع  فع  ثع  العقعة مة  بةاي  ف  مقةمة البة   ذا
 يمحرمهععة امععرأ  معع  التعةقععة حةلعع  يفعع  السععن  إلعع  عقععةه مععة  بنسععب  سععن  معع  أقعع  عقععةه مععة 

 احععة مة كععة  إذا الحكعع   ععذا ييسععري منهمععة  األعلعع  البععة  لصععةح  ياحععة سععك  بععة  يصععرف
 للمتعةقععة  سععك  بععة  يصععرف ي  حكيميعع   يععرغ أي حكيميعع  الجةمععع  غيععر جهعع  معع  متعةقععةا

 .المملك  ف  مقي  سعيةي م  المتزيج 
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 يم  التةري   يئ  أعضة  م  المستجة للمتعةقة يصرف الم ث  السك  الجةمع  ت م  ل  مة .10
 السععن  فعع  السععك  بععة  معع  50 % مقععةاره تأثيعع  بععة  الجةمععع  معع  لعع  عقععة أي  فعع  حكمهعع  فعع 

 لهععذا المسععتجة حكعع  فعع  ييعتبععر .الجةمععع  معع  التعةقععة مععة  طععيا  ياحععة  مععر  التأثيعع  بععة  ييصععرف
 األقعع  علعع  سععنتة  بةلمملكعع  حكيميعع  بجهعع  العمعع  ععع  انقطةععع  علعع  مضعع  معع  فقععط الغععر 
 .ل  صرف  يسب  ل  مة جةية م  الجةمع  م  يتعةقة

  تأثيع  ببعة  يكتفع  بع  لهمعة التأثيع  بعةل  بعي  يجمع  فعف يمحرمهعة امعرأ  مع  التعةقة حة  ف 
 .األعل  البة  لصةح  ياحة

    إذا تأثيع  بعة  الجةمعع  مع  التعةقعة عنعة المحعر  ذا  المتعةقعة  أي المحعر  المتعةقعة يستح 
 .المملك  ةاخ  أخر  بجه  أي بةلجةمع  يعم  اآلخر كة 

 ةاخع  العكع  أي  عملع  قة لم  محرمة كة  أي أخر  جه  أي ف  عم  قة المتعةقة كة  ذاإ 
 مغةةرتعع  علعع  مضعع  قعة يكعع  لعع  معة تأثيعع  بععة  يسعتح  فععف الجةمععع  مع  تعةقععةه قبعع  المملكع 
 .السةبق  جهت  م  ل  البة   ذا مث  صرف يسب  يل  عةمي  ع  تق    مة  المملك 

 مع  المتبقع  ييصعرف للسعن  العقعة معة  بنسب  التأثي  بة  يصرف سن  م  أق  العقة كة  إذا 
 .سن  ع  السةب  العقة مة  م  تق    أخر  لمة  العقة تجةية عنة التأثي  بة 

 
 راتعع  نصععف بياقعع  خةمعع  نهةيعع  مكةفععأ  اسععتح  الجةمععع  خةمعع  فعع  سععنتي  المتعةقععة أكمعع  إذا .11

 حكمهعع  فعع  يمعع  يالفنعع  يالمعيععة يالمحةضععر التععةري   يئعع  عضععي أكمعع  فععنذا سععن  كعع  ععع  شععهر
 شهر رات  بياق  خةم  مكةفأ  استح  الجةمع  خةم  ف  سنيا  خم  بةلتةري  عفق  له  مم 
 السةبق  لفئح  يفقة فعف استحق  مة أي ل ألف مةئ  أعل  يبحة الخةم  سنيا  م  سن  ك  ع 
 .الخةم  نهةي  عنة تصرف أكثر  أيهمة

 

 إ  المكةفعأ   عذه تسعتح  ي  الصعرف عنعة المتعةقعة يتقةضعةه راتع  أخعر أسعة  عل  يتحتس  .12
 مكةفأ  المتعةقةي  م  سيا   لم  ييصرف المتصل   اإلجمةلي  الخةم  يمة  الكةمل  السنيا  عنة

 اسععتحق  مععة أي ل ألععف خمسععي  أعلعع  يبحععة سععن  كعع  ععع  شععهر راتعع  نصععف بياقعع  خةمعع  نهةيعع 
 خةمتعع  مععة  كةنعع  مع  السععنتي  أمضعع  معع  حكع  فعع  ييعععة. أكثععر أيهمعة السععةبق  لفئحعع  يفقععة فععف

  شععهرا  ( 58) خةمتعع  مععة  كةنعع  معع  سععنيا  خمعع  أمضعع  معع  حكعع  فعع  يعععة كمععة شععهرا   (22)
 أي الكليعع  مجلعع  تيصععي  علعع  بنععة    %(100) أقصعع  بحععة الخةمعع  نهةيعع  مكةفععأ  زيععةة  ييجععيز
 المكةفععأ  تتجععةيز أ  علعع  العععةل  التعلععي  مجلعع  يميافقعع  الجةمععع  مجلعع  يتأييععة المختصعع  الجهعع 

 .المةة   ذه ف  اليارة  القصي  الحةية األحيا  جمي  ف 
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 .بةلمملكعع  المتةحعع  العةمعع  الطبيعع  الخععةمة  معع  العقععة مععة  طيلعع  عةئلتعع  يأفععراة المتعةقععة يسععتفية .13
 .ذل  غير يقرر أ  القصي  الضرير  حة   ف  الجةمع  يلمجل 

 
 يعةف  كةمع  براتع  سعنيي  إجعةز  يالعيعةي  األسعبي  نهةيع  عطل  إل  بةإلضةف  المتعةقة يستح  .14

 .بةايتهة عنة

ً  ( ي60) مقةار ة  يتسعتح  سعيا    لمع  ييمعة  ( 45) ي حكمع  فع  يمع  التعةري   يئ  لعضي يمة 
 بعةأ م  كةمل  لإلجةز  المستح  حك  ف  ييعتبر ذل   م  يتنةس  بمة السن  م  جز  ع  اإلجةز 
 اإلجععةز  فتععر  تعععةي  الجةمععع  يلمجلعع  بةلجةمععع   العقععية بععة  تععةري  معع  ياحععة شععهر خععف  عقععةه

 .الةراس  التقيي  لمتطلبة  يفقة السنيي 

 تحةيعة فع  الحع  يللجةمعع  الطعرفي   بعي  مكتعي  بةتفعة  مقعرر  عي عمعة إلجعةز  ا معة  تقع  أ  ييجيز
 .يالغية  ا ستثنةئي  ياإلجةز  اإلعةر  مة  ع  تستح  ي  ينهةيتهة  اإلجةز  بةاي 

 

 الياحعععة  السععن  فعع  أيععة  عشععر  مجميعهععة يتجعععةيز   اضععطراري  إجععةز  المتعةقععة مععنح لجةمععع ل .15
 .سفر تذاكر عنهة يستح  ي  السنيي  إجةزت  م  يتخص  كةم  بمرت 

 
 
 

 :والمسئوليات الواجبات

 عليهعة تعن  التع  يالمسعئيلية  للياجبة  الفئح   ذه ف  علي  ين  ل  فيمة المتعةقة خض ي .1
 نظعة  فع  العيارة  األحكعة  بشعأنهة تطبع  اللعيائح  عذه فع  نع  فيع  يرة ل  يفيمة الجةمع  ليائح

 .التنفيذي  يليائح  المةني  الخةم 
 تأةيععع  إلحكعععة  الخةمععع  أثنعععة  يرتكبهعععة التععع  اليظيفععع  األخطعععة  إلععع  بةلنسعععب  المتعةقعععة خضععع ي .2

 .الفئح   ذه ينصي  الجةمع  ف  السعيةيي 
 مع  يعلع  عليع  ييجع  المملكع  فع  النةفعذ  يالتعليمعة  ياللعيائح األنظمع  بنتبعة  المتعةقة يلتز  .3

 فععع  التعععةخ  أي بةلعععةي  المسعععة  يععععة  المملكععع  فععع  المرعيععع  يالتقةليعععة الععععةةا  احتعععرا  يععععيله 
 .السيةس 
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 :واالنتهاء والتجديد اإللغاء

 خعف  عملع  المتعةقعة يبةشعر لع  إذا عليهعة تترتع  مسعئيلي  أيع  ةي  العقعة فسع  للجةمعع  يجيز .1
 .التعةقة عنة الجةمع  تحةةه الذي الميعة م  ييمة   عشر خمس 

 قبع  العقعة إنهعة  ف  كتةب  برغبت  اآلخر الطرف الطرفي  أحة يخطر ل  مة تلقةئية العقة يتجةة .2
 .األق  عل  بشهري  مةت  انتهة 

 :التةلي  الحة   ف  مةت  انتهة  قب  العقة ينته  .3
  السعيةي  الجنسي  عل  المتعةقة حصي. 
 ا ستقةل  ي قب. 
 لهة الجةمع  قبي  عة  م  الرغ  عل  ا ستقةل  عل  اإلصرار. 
  ييمعععة   عشعععر خمسععع  علععع  تزيعععة لمعععة  الجةمعععع  تقبلععع  مشعععري  ععععذر ةي  العمععع  عععع  ا نقطعععة 

 فعع  المتعةقععة ييعععة السععب  لهععذا العقععة إنهععة  الجةمععع  رأ  متعع  تفرقعع م ييمععة   ثفثععي  أي متياليعع 
 .العقة فس  عل  المصر حك  ف  الحةل   ذه

 
 (السعوديين لغير) الوظيفة إلغاء

 العم  ع  الةائ  العجز. 
 الكفة   ة ع. 
  اليظيف  األةا  مستي  انخفة. 
  الجةمع  م  بقرار التأةيب  الفص. 
  العةم  المصلح  مقتضية. 
  ياألمةن  بةلشرف مخل  جريم  ف  أي شرع  بحة المتعةقة عل  الحك. 
  اليفة. 

 عذه يفع ( 37) المعةة  فع  عليهعة المنصعي  المرضي  اإلجةز  مة  المر  مة  تجةيز  إذا  
 .ل  صرف  الت  البة   من  تستعةة ي  العية  تذاكر للمتعةقة تصرف الحةل 

   عنععة لععذل  .بةألصععلي  يليسعع  كةملعع  ليسعع  الععةلي  بهععذا المععذكير  ياألنظمعع  اللععيائح بععأ  علمععة 
 لعة  يالمحفيظع  األصعلي  ياألنظمع  اللعيائح إلع  الرجعي  فيج  اهلل سمح   خفف أي حةي 
 .بةلجةمع  القةنيني  اإلةار 
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 التعاقد اجراءات

 
 بعةأ اتبةعهعة ز فالع الجةمعيع  ا جعرا ا ي  للخطعيا  تيضعيحية ةلعيف   الكتيع  مع  الفصع   عذا فع  ستجة
 يالخعةمة  البعة   علع  يالحصعي  التعةقعة اجعرا ا  اسعتكمة  يحتع  المطعةر لع إ سعةلمة   اليصعي  م 

 .ممك  يق  سر أيب نظةمة المستحق 
 

 المطار في

 منعععةي  سعععيكي  العععةيل   فهعععة الملععع  مطعععةر لععع إ سعععةلمة   اليصعععي  نعععة  عالتعععةري   يئععع  عضعععي عزيزنعععة
 السععكني  الشععق  اي الفنععةة  احععة ي ععي الم قعع  اإلقةمعع  مقععر العع  المطععةر معع  ليقلعع  بةنتظععةر  الجةمععع 
 الةمة . مةين  ف  المفريش 

 
 العفقعة  إةار  مع  المعةمل  استف  فير السك  بة  مستحقة  م  تخص  أية  خمس     اإلقةم  مة 

 .بةلجةمع  العةم 
 العع  التععةل  اليععي  صععبيح  التيجعع  يبعععة السععفر  عنععة  معع  يا سععتراح  ا قةمعع  مقععر العع  اليصععي  بعععة

 عمليع  يتسعري  تسعهي  اجع  مع  بهعة القية  علي  يتيج  الت  ا جرا ا  م  مجميع   نة  الجةمع  
 .نظةمة   المستحق  البة   يصرف التعةقة

 
 التعاقد اجراءات

 النمةذج عل  للحصي  الكلي  ف  اإلةاري  الش ي  مراجع  علي  الجةمع   ف  ا ي  اليي  ف 
 مبن  ف  التةري   يئ  أعضة  ش ي  بعمةة  التعةقة قس  مراجع  ث  يم  يتعبئتهة بةلتعةقة الخةص 

 اآلت : اج  م  الثةن  الةير الجةمع  إةار 
 .منهة صير ألخذ األصلي  الشهةةا  تسلي  .1
 .الكلي  ف  تعبئتهة ت  الت  النمةذج تسلي  .2
 .ا قةم  رخص   ستخراج الفزم  الطب  بةلفح  الخةص  النمةذج استف  .3
 .يغير ة منز  استئجةر مث  العةم  لفحتيةجة  الفزم  التعةريف استف  .4
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 العقد توقيع

  العقة جة زي  م  للتأكة التةري   يئ  أعضة  ش ي  بعمةة  التعةقة قس  عل  ا تصة 
 .التعةقة لقس  الكلي  ينمةذج الشهةةا  تسلي  م  سبي أ بعة يذل  للتيقي 

 جةية  اقةم  اصةار. 

 اللجن  ال  التيج  علي  التعةقة  قس  م  الطب  بةلفح  الخةص  النمةذج استف  بعة 
 م  نتةئجهة ظهير يستغر  يالت  الفزم  الفحيصة  إلجرا  فهة المل  بمستشف  الطبي 
 .اسبيعي  ال  اسبي 

 إةار  مبن  ف  يالميظفي  ا سةتذ  خةمة  قس  مراجع  علي  النتةئ  عل  الحصي  بعة 
 :مع  مصحبة   األرض  بةلةير الجةمع 

 .الطب  الفح  نتيج  .1
 .العةئل  أفراة م  فرة لك  شخصي  صير ثف  .2
 تزية الذي  البنة  أي األبنة  م  أي يع  المتعةقة ع  ل( 500) اإلقةم  رسي  تسةية .3

 .سن  عشر ثمةني  ع  أعمةر  

 ياستفمهة ا قةم  صةير م  للتأكةيالميظفي   األسةتذ  خةمة  قس  راجع م. 
 

 :السكن بدل/ التأثيث بدل

 تسععععلي  معععع  اسععععبي  بعععععة الثععععةن  الععععةير الرئيسعععع  اإلةار  مبنعععع  فعععع  المةليعععع  بععععةإلةار  الصععععنةي  مراجععععع 
 .نظةمة   المستحقي  السك  يبة  التأثي  بة  لصرف التعةقة لقس  الكلي  ينمةذج الشهةةا 
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 :التعاقد بعد ما إجراءات

 التعع  التعةقععة بعععة مععة بععنجرا ا  البععة  عليعع  العقععة  تيقيعع  معع  ا نتهععة  بعععة  المسععتجة سععتةذاأل عزيزنععة
 :ي   يخةمةتهة بةلجةمع  الخةص  التصةريح عل  الحصي  م  تمكن 

 

 :الجامعية البطاقة

 اسعتمةر  تعبئع  مع  اإلقةمع   رخصع  علع  حصعل  قعة تكعي  أ  يجع  الجةمعيع  البطةقع  عل  للحصي 
 :المستنةا  ارفة  م  بطةق  عل  الحصي  طل 
  ا قةم  ع  صير. 
  شخصي  صير. 

 ةخععي  تصعريح يالتسععجي  القبعي  يعمعةة  التععةري   يئع  أعضععة  شع ي  عمعةة  معع  ا سعتمةر  مصعةةق 
 صعععرف اسعععتمةر  لتعبئععع  الجةمعععع  فععع  يالسعععفم  األمععع  مبنععع  الععع  التيجععع  عليععع  الجةمعععع  الععع  السعععيةر 
 :مع  مصطحبة الجةمع   ةخي  تصريح

  ا قةم  ع  صير. 
  السيةر  ملكي  يثيق. 

 
 :االلكتروني البريد المحلية، الشبكة االنترنت،

 علع  للحصعي  أي المحليع   الشعبك  ا نترنع   علع  للعةخي  مرير يكلم  مستخة  اس  عل  للحصي 
 الحصععي  يمكعع  يالععذي المحليعع  الشععبك  علعع  حسععة  فععتح نمععيذج تعبععأ  عليعع  .الكترينعع  بريععة حسععة 
 .المعليمة  تقني  مركز قس  م  أي ا لكترين  الجةمع  ميق  م  علي 
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 الحكومية اإلجراءات
 :جديدة قامةإ إصدار

 فهة. المل  بمستشف  الطبي  اللجن  ف  يذل    يمرافقي للمتعةقة الطب  الفح 
 .سنيا  الخم  ةي  مة لألطفة  فميي شل  تطعي 
 ييعت . لهعة المرافع  المحعر  الرسعي  يسعةة للمتعةقعة  يبةلنسعب  ل ( 500) للمتعةقة اإلقةم  رسي  تسةية
 .المصرفي  الراجح  شرك  أي الرية  بن  فري  أحة عل  التسةية

 .العةئل  م  فرة لك  شمسي  صير ف ث
 

 إقامة تجديد

 المرافعع  المحععر  الرسععي  يسععةة للمتعةقععة  يبةلنسععب  ل ( 500) للمتعةقععة اإلقةمعع  رسععي  سععةيةت .1
 .المصرفي  الراجح  شرك  أي الرية  بن  فري  أحة عل  التسةية ييت . لهة

 .سنيا  الخم  ةي  مة لألطفة  فميي شل  تطعي  .2
 .نهةئ  خريج تأشير  العةئل  م  فرة لك  شمسي  صير ثف  .3
 .يالميظفي  األسةتذ  خةمة  قس  ال   يمرافقي للمتعةقة اإلقةم  رخص  تسلي  .4
 .شمسي  صير  .5
 .الطرف اخف  صير  .6

 
 :وعودة خروج تأشيرة

 
فكعع   مسععتقل  جععيازا  يجععية حةلعع  فعع   ي يمرافقيعع  للمتعةقععة ل( 200) التأشععير  رسععي  سععةيةت .1

 جياز رسي  مستقل .
 .سنيا  الخم  ةي  مة لألطفة  فميي شل  تطعي  .2
 .اإلجةز  قرار م  3 2 1 النمةذج الصفحي  صةح  ميافق  صير  .3
 معع  يصععير  السععن   نهةيعع  إلجععةز  2 رقعع  نمععيذج المتعةقععة جهعع  معع  الطععرف اخععف  معع  ير صعع .4

 ا ضطراري . لإلجةزا  الكفة  
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 :اإلقامة جواز في المولود إضافة

 .الميفة شهةة  ع  ير ص .1
 .التطعيمة  م  صير  .2
 .المتعةقة إقةم  ع  صير  .3
 .للميلية شمسي  صير  .4
 .ل  الميلية إضةف  المراة الجياز .5

 
 :الخارج من القادمين المتعاقدين أطفال أو المواليد إضافة

 .الطب  الفح  .1
 .سنيا  الخم  ةي  مة لألطفة  فميي شل  تطعي  .2
 .للطف  شمسي  صير ثف  .3
 .األص  م  المتعةقة إقةم  ع  صير  .4

 
 :الجديد الى القديم الجواز معلومات نقل

 يالميظفي   سةتذاأل خةمة  قس  ال  يالجةية القةي  السفر جيازي تسلي 
 

 :خادمة أو سائق استقدام

 إتمعععة  يالمععيظفي  ا سععةتذ  خععةمة  قسععع  يفععي  يالععذي السعععيةيي  غيعععر لألفععراة اسععتقةا  طلعع  تعبئعع 
 خععةمة  قسعع  فعع  المسعع ي  الميظععف معع  طلبعع  الرجععة  النمععيذج علعع  يللحصععي   ا سععتقةا  اجععرا ا 
 .للجةمع  ا لكترين  الميق  طري  ع  أي يالميظفي   ا سةتذ 

 
 :مصرفي حساب فتح

 يمكنععع  بععععة ة اإلقةمععع   رخصععع  إصعععةار إجعععرا ا  أتممععع  قعععة تكعععي  أ  يجععع  مصعععرف  حسعععة  لفعععتح
 م  تيفير المستنةا  التةلي : ب  ترغ  الذي البن  اختيةر
 .الجةمع  م  مصةقة   السفر جياز ع  ير ص .1
 .اإلقةم  رخص  ع  صير  .2
 .الجةمع  م  بةلرات  تثبي  خطة  .3
 .األمر لز  إ  بةلرات  تعريف خطة  .4
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 :قيادة رخصة إصدار

 .قيةة  رخص  بطل  الخة  يذجمنال تعبئ  .1
 .األجنبي   الرخص ع  صير  .2
 (.6×4)مقة  شمسي  صير ارب  عةة .3
 .اإلقةم  ع  صير  .4
 .الجياز ع  صير  .5
 .الجةمع  م  تعريف .6
 .الرخص  إلصةار المقرر  الرسي  ةف  .7
 .عفق  ملف .8

 
 
 المهنة أخالقيات
 التةري :  يئ  عضي م  المتيقع  الياجبة 

 :اآلتي  بةلصفة  التةري   يئ  عضي يتصف أ  المتيق  م 
 عع  يترفع  أ ي  .ياآلةا  السعلي  يقياععة يالتعليمة  بةألنظم  يلتز  يأ  القيي  يالخل  األمةن  .1

 يتنةسعع  ميقعع  فعع  يالسععك  العععة  المظهععر علعع  الحععر   اليظيفعع   بشععرف مخعع   ععي مععة كعع 
 .يمركزه

 تطعععير فععع  العلمععع  نشعععةط  خعععف  مععع  يسعععه  يأ  تخصصععع   مجعععة  فععع  يسعععتجة معععة متةبعععع  .2
 .تخصص 

 العلعع  حعع  فععيه  ييثيععر تخصصعع   مجععة  فعع  العلعع  إليعع  تيصعع  مععة أحععة  لطفبعع  ينقعع  أ  .3
 .السلي  العلم  يالتفكير يالمعرف 

 عضيا   يكي  الت  ياللجة  المجةل  م  غيره يف  القس  مجل  أعمة  ف  بفعةلي  يشةر  أ  .4
 يالكليععع  القسععع  أنشعععط  فععع  بفعةليععع  يشعععةر  كمعععة يالجةمعععع   يالكليععع  القسععع  مسعععتي  علععع  فيهعععة

 (.الفصفي  األنشط ) المجتم  خةم  ف  يالجةمع 

 مسععبق  ميافقعع  أخععذ بعععة إ  الجةمععع  خععةرج العمعع  لعع  يجععيز ي  الجةمععع   فعع  لعملعع  يتفععرغ أ  .5
 .يالليائح األنظم  يف 
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 المتكررة األسئلة

 
 اليصي ؟ قب  من  المطليب  ا جرا ا  ة  م .1

 بيقعع  اليصععي  ميعععة قبعع  سععر األ فععراةأ يعععةة اليصععي  يميعععة الرحلعع  بععرق  الجةمععع  اخطععةر 
 الخةص  لذل . النميذج بتعبئ  يذل  كةف

 المحةة  المياعية حس  بةلةمة  الةيل  فهة المل  بمطةر استقبةل  الجةمع  تتيل  سيف. 

  اية  خمس  اقص  يبحة فنةة ال حةأب يعةئلت  استضةفت  ترتي  يت. 

  التعةقة استكمة  إجرا ا   تخةذ التعةقة قس  إل  يصيل  م  عم  يي  أي  ف  تتيج. 

  الحكيميعع  المستشععفية  بمعرفعع  يالتحلععيف  الفحععي  بععنجرا  القيععة  اليصععي  بعععة منعع  يطلعع 
 .بةلهفيف

 يتطلع  ي عذا يلعةئلتع   لع  اإلقةمع  اسعتخراج إجعرا ا  اتخعةذ الجعيازا  مكتع  يتعيل  ذلع  بعة 
 بععأ  علمععة عةئلتعع   أفععراة معع  يلكعع  لعع  الفيتيغرافيعع  الصععير معع  منةسعع  عععةة مععع  يكععي  أ 

 .ل( 500)    اإلقةم  استخراج رسي 

 الصععععح  المركععععز فعععع  يالتسععععجي  البنععععي   بأحععععة حسععععة  فععععتح يمكنعععع  اإلقةمعععع  اسععععتخراج بعععععة 
 ذلع  يغيعر منزلع    عةتف تركيع  طلع  يكذل  القيةة   رخص  استخراج يمك  كمة بةلجةمع  

 .الخةمة  م 

 

 مبةشر  ؟ يصيل  عنة اإلقةم  أستطي  أي  .2

  معع  يخصعع  منةسعع  يبسعععر أيععة  خمسعع  يلمععة  الفنععةة  إحععة  فعع  سععك  لكعع  الجةمععع  تعع م 
  ععذه يخععف  .بةلجةمععع  العةمعع  العفقععة  إةار  معع  المعةملعع  يرية فععير السععك  بععة  مسععتحقة 

 .منةس  مسك  ع  البح  يمكن  الفتر 

 

 الجةمع ؟ ف  ل  يي  أي  ف  عمل  عل  يترت  الذي مة .3

  ثععع . بةلتعةقعععة لتعبئتهعععة الخةصععع  النمعععةذج علععع  للحصعععي   الكليععع  فععع  اإلةاريععع  الشععع ي  زيعععةر 
 الثععةن  الععةير الجةمععع  بمبنعع  إةار  التععةري   يئعع  أعضععة  شعع ي  بعمععةة  التعةقععة قسعع  مراجععع 
 .التعةقة اجرا ا  ف  للبة 

 

 المملك ؟ خةرج أ ل  إل  مبةلغ تحيي  استطي     .4

 .ياحة يي  م  أق  تأخذ يالت  ا لكتريني  التحييف  منهة طر  عة  طري  ع  ذل  تستطي  نع 
 



31 
 

 المملك ؟ ف  المعيش  تكلف     مة .5

 المثة  سبي  فعل  .األخر  بةلةي  مقةرن    منخفض  المملك  ف  المعيش  تكلف  تعتبر: 

 تكلفعع  .السععن  فعع  ل 24000 إلعع  14000معع   تتععرايح الععةمة  مةينعع  فعع  الشععق  الجيععة  إيجععةر تكلفعع 
 . لل  0.45المملك   ف  البنزي  لتر
 

 الجةمع ؟ ف  العم  استطي  سن  ك  .6

 أعلعع  حععة ييجععة ي  التععةري   يئعع  عضععي أةا  علعع  العقععة تجةيععة ييعتمععة سععنيي المبععر  العقععة 
 العقية. لتجةية

 
 يظيفت ؟ م  ا ستقةل  أستطي     .7
  شعهري  قبع  خطةبيعة   الجةمع  إخطةر ييج  سن  ي   العقة فتر  إكمة  بعة ا ستقةل  تستطي 

 .التجةية ف  الرغب  بعة  انتهة  العقة م 

 

 أسرت ؟ اصطحة  أستطي     .8

  أسرت . اصطحة  تستطي  نع 

 

 ييمي ؟ نق  يسةئ  بتيفير الجةمع  تقي     .9

  .  ل . شهري نق  بة  بةف  تقي  المقةب  ف  ييمي  نق  يسةئ  تيفر   الجةمع 

 

 سيةر ؟ يشرا  السيةق  أستطي     .10

  القيةة . رخص  بةستخراج تقي  ا  بعة يسر يبك  ذل  تستطي  نع 

 

 الطق ؟ .11
   يالرطيب  صيفة   يالبرية  شتة   يمتةز طق  المنطق  الشرقي  بةلحرار. 

 
 يعةم ؟ خةص  مةار  تيجة    .12

  رسعي  بأخعذ فتقعي  الخةصع  المعةار  أمعة مجةنعة   أطفةلع  بتعةري  تقعي  عةم  مةار   نة  نع 
 .اإلنجليزي  بةللغ  المنة   بتةري  تقي  ةيلي  مةار  كمة تيجة .سنيي 

 

 األمريك ؟ بةلةي ر الجةمع  ل  تةف     .13

  .  ل. 3.75 يعةة  األمريك  الةي ر .السعيةي بةلل الةف  يت 
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 الجةمع ؟ تيفر ة الت  يالبة   المزاية    مة .14

  التةل  بةف  الجةمع  تقي: 

  شهري رات   شهري نق  بة 
  سنيي سك  بة   ياحة ( مر  أثة  )يةف  بة 
  سنيي  تذاكر أرب  المركعععععز فععععع  مجعععععةن  صعععععح  ععععععفج 

 للجةمع  التةب  الصح 
  التةري   يئ  أعضة  ألبنة  التعلي  نفقة   

 

 سيةر ؟ لشرا  قر  بتقةي  الجةمع  تقي     .15

  .    القري . أنيا  م  ني  أي بتقةي  الجةمع  تقي 

 

 لمنسيبيهة؟ الطبي  الخةمة  الجةمع  تيفر    .16

  الجةمع . لمنسيب  مستشف  متكةم  يقة  الخةمة  الصحي  المجةني  الجةمع  لة  نع 

 

 عليهة؟ أحص  الت  اإلجةزا     مة .17

  فعععع  ت خععععذ ييمععععة   بسععععتي  تقععععةر سععععنيي  إجععععةز 
 الصيف فص 

  الجمع  يالسب (( األسبي  نهةي  إجةز 

  يعيععععة الفطععععر عيععععة( الرسععععمي  األعيععععةة إجععععةز 
 )األضح 

 

  سبتمبر23 ( اليطن  اليي  إجةز( 

 المملك ؟ ف  المتيفر  النق  يسةئ     مة .18

  السيةرا   الجمةع  النق 
  القطةرا   الطةئرا 

 
 للمملك ؟ عنة يصيل  األخر  يالبة   رياتب  بةف  الجةمع  تقي  مت  .19

 إلعع  بحةجعع  أنعع  لععذا .بعع  الخةصعع  الرياتعع  بعةف  نقععي  حتعع  عمعع  يععي  60 إلعع  30 معع  نحتعةج 
 راتب . تلق  ف  البة  قب  نفس  ألنفةق  عل  المة  م  مبلغ

 

 التةري ؟  يئ  أعضة  ألبنة  الةراس  نفقة  بتحم  الجةمع  تقي     .20

  بةللغعع  منة جهععة تععةر  لتعع   االعةلميعع  المععةار  فعع  الةراسعع  نفقععة  بتحمعع  الجةمععع  تقععي  نععع 
 اإلنجليزي .
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 اآلل ؟ الصرف بطةق  أي ا ئتمةني  البطةقة  استخةا  يمكنن     .21

  المملك . ف  مكة  أي ف  اآلل  الصرف بطةق  أي ا ئتمةني  البطةقة  استخةا  يمكن  نع 

 

 الجةمع ؟ الحر  ةاخ  سك  ييجة    .22

   السعك  بنعة  علع  جعةري العمع  يلكع  .الحعةل  اليقع  فع  الجةمع  الحر  ةاخ  سك  ييجة 
 الجةمع . لمنتسب  المفئ  السك  يالذي سييفر الجةمع 

 

 العلمي ؟ الم تمرا  ف  المشةرك  أستطي     .23

   فعع  المشععةرك  السعععيةيي  غيععر التععةري   يئعع  ألعضععة  يسععمح الجةمععع  لتنظيمععة  فيفقععة   نععع 
 فيهة. المشةرك  نفقة  تحم  م  الم تمرا  العلمي 

 

 مع ؟ احضةر ة عل  أحر  أ  يج  الت  األيرا     مة .24

  عليعع  يجعع  كمععة رينيعع  تكلاإل اليثيقعع  فيهععة بمععة األصععلي  يالشععهةةا  بةلسععفر  الخةصعع  األيرا 
 تكععي  أ  ييجعع  العمعع  ينهةيعع  بةايعع  تععةري  فيهععة ميضععحة األصععلي  شععهةةا  الخبععر  احضععةر
 بلة . ف  السفةر  السعيةي  م  مصةق  ا يرا  جمي 

 

 أتيج ؟ لم  أعرف ي  األسئل  م  مجميع  لةي .25

  زيةر  الش ي  اإلةاري  بةلكلي  ي ي سيتيلي  تيجيهع  حسع  األنظمع  أي مسعةعةت  فع   يمكن
 اليصي  إل  القس  المخت .

 


