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 روطس يف ةدامعلا
 جماربلا نم ـةعــــــساو ـةعومجم مـدقت يتلا ،ةـدناــــــسملا تادـامعلا ىـدحإ يه بالطلا نوؤــــــش ةدـامع نإ     

 لالخ نم فدهتو ،اًّيدــــسجو اًّيفاقثو اًّيــــسفنو اًّيركف ؛مهتياعرو ةبلطلا ةمدخب ىنُعت ،ةطــــشنألاو تامدخلاو

 ةيعماج ةئيب ةئيهتو ،ةبلطلل ةنزاوتمو ةلماكتم ةيـصخــش ءانب يف ماهــسإلا ىلإ اهتطـشنأو اهجماربو اهتامدخ

 نم يـرشبلا لاملا سأر رامثتسا ىلإ ىعست امك ،ةيبالطلا تاردابملاو ةيدنألا ريوطتو ،ةزفحم جماربو ،ةبذاج

 .مهل ةفاك معدلاو ةياعرلا لبس ميدقتو ،ةيعادبإلا مهتاقاط ةيمنتو ةبلطلا بهاوم فاشتكا لالخ

 ؛ةفلتخملا ةطـــــشنألا ريفوت ىلع صرحت ةدامعلا نإف ةيملعتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا روحم مه ةبلطلا نإ ذإو     

 .مهتاردقو مهلويمو مهتاجاحو مهتابغر يبلت يتلا ،ةيميقلا ةيلامجلاو ةيضايرلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا

 ةمدخو ،لمعلا قوــــس يف ةلاعفلا ةــــسفانملا ىلع نيرداق ٍةبلط َجيرخت اهمامتها ّلج ةدامعلا يلوت ؛كلذبو

 .عمتجملا

ًـــصرحو    نم ةعومجم ءاـــشنإب تماق دقف ؛ةـــساردلل مئالملا يميداكألا خانملا ريفوت ىلع ةعماجلا ةرادإ نم ا

 ةيــــساردلا هرومأب طبتري اميف يعماجلا بلاطلل ةــــصاخ تامدخ مدقت يتلا ؛ةدناــــسملا ةلقتــــسملا تادامعلا

 ةينعملا ةيعماجلا تادامعلا ىدحإ دعت يتلا ،بالطلا نوؤـــــش ةدامع تادامعلا كلت نمو ،ةعماجلاب اهعيمج

 نيب  ةلـــصلا ةيوقت اهجمارب لالخ نم فدهتو ،اًّيفاقثو اًّيـــسفنو اًّيركف مهتياعرو تابلاطلاو بالطلا ةمدخب

 ام لكب مهغارف تاقوأ لغـــشل ةدهاج لمعتو ،نطولل ءامتنالا حور قيمعتل ىعـــستو ،مهتعماجو بالطلا

 لالخ نم مهل اهعيمج ةحارلا لبـــس ريفوت فدهت امك ،يركفلاو ،يـــسفنلاو ،يفاقثلا مهئانب يف مهـــسي

 .ةفلتخملا ةيبالطلا تامدخلا

 نينثا )42( ربع ـدتمت ـاهتريــــــسمف ،نآلا ـهيلع يه ـام ىلإ تـلــــــصو ىتح ةـدع ـلحارم ةدـامعلا تـبكاو ـدقو    

 ةياهن ىلإ ،ـــــــــه1395/1396 ماع نم لـــصيف كلملا ةعماج نـــضح يف تعرعرتو تأـــشن ثيح ،اًماع نيعبرأو

 مسالا دهع يف تلازامو ،رضاحلا انتقو ىتح ،ه1430 ماع ذنم مامدلا ةعماج يف ةدامعلا تروطتو ،ه1430

 .)لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج( ةعماجلل ديدجلا

 :اهروطتو اهتأشن ضرعتسن يلي اميفو

 م 1975 قفاوملا ،ـه 1395 ماع ذنم لصيف كلملا ةعماج :ىلوألا ةلحرملا

 لـــصيف كلملا ةعماج هيف تئـــشنأ يذلا هـــسفن ماعلا يف بالطلا نوؤـــش ةدامعل ىلوألا ةقالطنالا تناك

 ةيميداـــــكألا ةيحانلا نم مهل ةيانعلا ميدقتل ؛ه 1396 ماع يف ةيميلعتلا نوؤشلاو بالطلا ةدامع مسا تحت

 ـةيعـامتجالا ةطــــــشنألا ـةمـاقإب مـامتهالا بـنـاج ىلإ ،تالـاح نم كـلذ عبتي ـامو مهليجــــــستو مهلوبق ثـيح نم

 .اًرشابم اًفارشإ اهيلع فارشإلاو ،اهميظنتو ةيضايرلاو ةيفاقثلاو

 ةدامع ىلإ ةيميلعتلا نوـؤشلاو بالطلا ةدامع نم ةيـمستلا رييغت مت ،ـــــــه1400-1399 يـساردلا ماعلا يف 

 .ليجستلاو لوبقلا ةدامع مساب بالطلل ةيميلعتلا نوؤشلا تلوت ةديدج ةدامع تثدحتساو بالطلا نوؤش
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 .م 2009 قفاوملا ،ـه 1430 ماع ذنم مامدلا ةعماج :ةيناثلا ةلحرملا

 يـضقي ءارزولا سلجم نم رارق ردـص ،م2009 سطـسغأ 24 قفاوملا ـــــــه1430 ماع ناـضمر نم ثلاثلا يف

 كلذبو ؛نيتلـــصفنم نيتعماج احبـــصيل ءاـــسحألاو مامدلا نم لك يف لـــصيف كلملا ةعماج يرطـــش لـــصفب

 اهخيرات دتمي يتلا ،مامدلاب لـــصيف كلملا ةعماج تايلكل يميداكألا ثرإلاب ظفتحتل مامدلا ةعماج تـــســـسأت

 ،لـيبجلاو ،مـامـدلا( لـثمتل ـايفارغج ـةيدوعــــــسلا تـاعمـاجلا ربكأ مـامـدلا ـةعمـاج دـعت ـامك ،دوقع ـةثالث نم رثكأل

 .)نطابلا رفحو ،ةيريعنلاو ،يجفخلاو

ًّالقتـــــسم ًانايك مامدلا ةعماج تحبـــــصأ نيحو  تناك ةلقتـــــسملا ةيلاملا هتادامتعاو هتايلوؤـــــسمو هفادهأ هل 

 ماهــــــــمب موقــــــــتل اريبك ًاروطت نيحلا كلذ ذنم ةدامعلا تروــــطتو ،بالطلا نوؤش ةدامعل ىربكلا ةقالطنالا

 ،ةيذغـــتو ،ناكسإ نم بلاطلا ةاـــيحب قلعـــتت يـــتلاو ،اهتابلاطو اهبالطل ةــــعـــماجلا اهمدقـــت يتـــلا تامدخـــلا

 يتلا لكـاـشملا ىــلع بـلـغتلا ىــلع ـهـتدعـاـسمو هدـاـــشرإو ههيجوتب اًّيـوـبـرـت هتيـاـعرو ،ةيبالط ةيدنأو ،تاناعإو

  .ةفلتخملا ةيـبالطلا ةـطشنألا لالــخ نـم اـهـلـماـكتو هـتيصخش نيوكتو ،ههـجاوت

 مامدلا ةعماج( لـــصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج يف بالطلا نوؤـــش ديمع بـــصنم لغـــش ىلع ىلاوت

  :نم لك )اقباس

v ـه1433 ىلإ ـه1430 نم يرهشلا هللا دبع نب زياف روتكدلا. 

v ـه1435 ىلإ ـه1433 نم ينسلا نمحرلا دبع نب دمحأ روتكدلا. 

v نآلا ىتح ـه1435 نم يرسودلا دراط نب يلع روتكدلا. 

 .م2017 قفاوملا ـه1438 ماع ذنم لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج :ةثلاثلا ةلحرملا

 حبـــصتل مامدلا ةعماج مـــسا ليدعت ىلع زيزعلا دبع نب ناملـــس كلملا نيفيرـــشلا نيمرحلا مداخ قفاو ثيح

 .)هللا همحر( زيزعلا دبع سسؤملا كلملا دلاو ىركذل اديلخت لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج
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 ةيؤرلا

  .اًّيملاعو اًّيميلقإو اًّيلحم بالطلا نوؤش تادامع ىوتسم ىلع ةدايرلا

 

 ةلاسرلا

 ءـانب يف ـةيدــــــسجلاو ـةيلـاعفنالاو ـةيركفلا تـاجـاحلل ،ـةمعاـدلا ـةيـاعرلاو ـةطــــــشنألاو تـامـدخلا لــــــضفأ ميـدقت

 .ةلماشلا ةدوجلا ريياعم قفو بالطلا ةيصخش

 

 فادهألا

 .يعماجلا بلاطلا ىدل ةليصألا ةينطولا حورلاو ،ةيمالسإلا قالخألا زيزعت .1

 .ةنزاوتملاو ةلماكتملا بالطلا ةيصخش ءانب يف ماهسإلا .2

 .مهتاراهمو بالطلا ةيصخش ةيمنت يف مهست ةزفحم جماربو ةبذاج ةيعماج ةئيب ةئيهت .3

 .اهجراخو ةعماجلا لخاد ةكراشملاو ةردابملاو عوطتلا ىلع بالطلا زيفحت .4

 .يعماجلا بلاطلا ةمدخل يلحملا عمتجملا تاسسؤم عم تاكارش سيسأت .5

 .ةيعادبإلا مهتاقاط ةيمنتو اهلقصو بالطلا بهاوم فاشتكا .6

 .مهفراعم ةيمنتو ،لصاوتلا تاراهمو ،ةيدايقلا تاراهملا ىلع بالطلا بيردت .7

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ بالطلل معدلا ميدقت .8

 .اهتطشنأو ةدامعلا تامدخ عم بسانتي امب يرشبلا رداكلا ءادأ ريوطت .9

 .بالطلا ىلإ ةمدقملا ةطشنألاو تامدخلل رمتسملا ميوقتلا .10

 

 ميقلا

      ءامتنالا .1

     ةيباجيإلا .2

       صالخإلا .3

      ةيلوؤسملا .4

 ةهازنلا .5
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 بلاطلا قودنص
 ،بالطلا نوؤــش ةدامع يف ةمهملا قفارملا دحأ لــصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماجب بالطلا قودنــص دعي 

 ةـــصاخ ةحئال بجومب قودنـــصلا ســـسأت دقو ،ةـــصاخلا هتاجايتحاو ةيداملا بلاطلا تاجاحب رـــشابملا هلاـــصتال

 تاعماجلل ىلعألا سلجملا ةقفاوم ىلع ءانب تءاج دقو ،ةيميلعتلا تاــســسؤملاو بالطلا قيدانـصل ةمظنم

 يلام لالقتــساب عتمتت ،ةيبالط ةيعامتجا ةيعمج دعي وهو ،ه26/7/1398 يف ةدقعنملا ةــسلجلاب ةيدوعــسلا

 .ةماعلا ةبقارملا ناويد ةبقارمل عضخيو ،ةعماجلا ريدمب ةرشابم طبتري ةرادإ سلجم فارشإ تحت يرادإو

 
 ةيؤرلا

 يبالطلا عمتجملا ةيمنت يف كراشمو ردابم يبالط قودنص

 

 ةلاسرلا

 .يملعلاو ينهملا مهلبقتسم مسر ىلع مهدعاست يتلا جماربلاو ،تامدخلا نم بالطلا نيكمت

 

 فادهألا

 .ةيبالطلا جماربلاو ةطشنألل يلاملا معدلا لالخ نم ةعماجلا بالطل يعامتجالاو يملعلا رارقتسالا قيقحت §

 .بلاطلا ةمدخو دراوملا ةيمنت يف قودنصلا لاومأ رامثتسا §

 .ةيبالطلا ةطشنألا ةيمنت يف ماهسإلا §

 .ةيبالطلا ضورقلاو تاناعإلا ميدقت §

 .زئاوجلا ميدقتو ةيبالطلا ةطشنألا معد §

 .اهريوطتو ةعماجلا بالطل ةيميلعتلا ةئيبلا معد §

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ معد §

 .ةيبالطلا ةيبيردتلا تارودلاو تاردابملا معد §
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 قودنصلا جمارب

 
 فلسلا جمانرب :ًالوأ

 مهتآفـاكم نم اطاــــــسقأ مــــــصختو ،مهتجاح بــــــسح ،بالطلل ضورقلا ميدقت جمانربلا اذه لالخ نم متي   

 .ليجستلاو لوبقلا ةدامعب تآفاكملا مسق قيرط نع ةيرهشلا

 

 :ةفلس بلطل طباوضلاو طورشلا .1

 .اينورتكلإ ةفلسلا بلط جذامن ةئبعت §

 .ةفلسلا بلطب هيف مدقت يذلا يساردلا لصفلا لالخ نيمظتنملا ةعماجلا بالط نم بلاطلا نوكي نأ §

 .تآفاكم مهل فرصت نيذلا ةبلطلا نم نوكي نأ §

 لــــصفلا لالخ ةناعإ ىلع لــــصح دق نوكي الأو ،اهديدــــستب موقي ةقباـــس ةفلــــس بلاطلا ىدل نوكي الأ §

 .هسفن

 ذاختا بالطلا قودنــصلو ،بالطلا قودنــص ةرادإ سلجم ةقفاومب الإ ةفلــسلا در نم بلاطلا ءافعإ متي ال §

 .بلاطلا نم ةفلسلا ةداعتسال ةفاك لئاسولا

 

 تاناعإلا جمانرب :اًيناث

 تـانـاعإو ،ـةعوطقم تـانـاعإ ـاهنم( نيجـاتحملا ـةعمـاجلا بالطل ـةنـاعإ جمـانربلا اـذه لالخ نم قوـدنــــــصلا مـدقي

 ةــــسارد بــــسح مهنم لك ةجاح بــــسح رخآ ىلإ بلاط نم ةناعإلا ةميق فلتختو .)ةــــصاخلا تاجايتحالا يوذل

 ةـاعارم عم ـةناعإلا فرــــــص متيو ،بـلاط ـلك ـةلـاح يف تاقفرملا قفوو ،ـةيبالطلا ةيـاعرلا ةدحو لبق نم ةلـاحلا

 :يتآلا

 :اهقافرإ بولطملا ةيساسألا قاروألا .1

 .ةناعإلا بلط جذومن ةئبعت §

 .ةناعإلا بلطب بلاطلا نم مدقم باطخ §

 .يميداكألا لجسلا §

 .ةينطولا ةيوهلا نم ةروص §

 .ةيعماجلا ةقاطبلا نم ةروص §

 .رمألا يلول فيرعت ةداهش §

 .دلاولا ةافو لاح يف ةرسألل يعامتجالا نامضلا نم بتار ريرقت §

 

 



 

 7 

 :ةناعإلا بلط ميدقت دنع ةبولطملا تادنتسملاو طورشلا .2

 .ةناعإلا بلطب هيف مدقتلا مت يذلا يساردلا لصفلا لالخ ةبلاطلا/بلاطلا ليجست مت دق نوكي نأ §

 .تاناعإلا فرصل ةمظنملا طباوضلا قفو ةناعإلل ميدقتلا بابسأ نوكت نأ §

 .ةبانإلا زوجي الو ،هسفنب بلطلا بحاص روضح مزلي §

 .ةناعإلا ىلإ هتجاح تبثت يتلا ةيمسرلا قاروألا قافرإ §

 .ةناعإلا هيف تبلط يذلا يساردلا لصفلا لالخ ةناعإ ىلع لصح دق بلاطلا نوكي الأ §

 .هسفنب بلاطلا روضح مزليو ،هتساردل ةيماظنلا ةدملا لالخ تاناعإ ثالث ىلع لوصحلا بلاطلل زوجي §

 .تاناعإ ىلع لوصحلا مهل قبسي مل نمل ةيولوألا ىطعت §

 .اهفرص دامتعا خيرات نم نيعوبسأ نم رثكأ اهمالتسا نع بلاطلا رخأت اذإ ةناعإلا ىغلت §

 .يعامتجالا ثحابلا لبق نم بلاطلا ةلاح ةسارد §

 .ةناعإلا تالاح مهيلع قبطنت نمم نوكي نأ §

 .كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ هالعأ ةدراولا طورشلا ضعب نم ءانثتسالا قودنصلا سلجم ةرادإل قحي §

 

 يبالطلا ليغشتلا جمانرب :اًثلاث

 يتلا ماــــــسقألل ةينفلاو ةيرادإلا لامعألا ىلع مهعالطاو ،ةعماجلا بالط تاراهم ةيمنت جمانربلا اذه فدهي

 لمع نم ةعماجلاب ةفلتخملا تاعاطقلا ةدافإ ىلإ ةفاــــضإ ،ةربخلا باــــستكال اهب لمعلل ةــــصرفلا مهل تحيتأ

 قـيسنتلاب ةيلكلا قيرط نع يـساردلا ـلصفلا لالخ مهليـغشت بولطملا بالطلا حـيشرت متيو ،بالطلا ءالؤه

 :ةيلاتلا طباوضلا قفو كلذ متيو ،بالطلا نوؤش ةدامع عم

 ـذنم جمـانربلاب ـلمعلا مهل قبــــــسي مل نمم ةيداملا ةجـاحلا يوذ بالطلل ـليغــــــشتلا صرف ـةيولوأ حـاتت نأ .1

 .ةعماجلاب مهقاحتلا

 .ةعماجلاب هتسارد ةرتف لالخ تارم ثالث لمع نأ قبس بلاط يأ ليغشت مدع .2

  .دحاولا يساردلا لصفلا لالخ ليغشت يتصرف نيب عمجلا بلاطلل حامسلا مدع ةاعارم يغبني .3

 .ةددحملا تاعاسلا ىلع ةهج لكل لمعلا تاعاس ددع ديزي الأ .4

 .يساردلا لصفلا يف ةعاس نيتس )60( ىلع بلاطلا لمع تاعاس ديزت الأ .5

 .تاعاس ثالث )3( ىلع مويلا لالخ بلاطلا لمع تاعاس ديزت الأ .6

 ةياهن دعب بلاطلا تاقحتــسم فرــصو ،اهدامتعال بالطلا نوؤــش ةدامعل بلاطلا ليغــشت مئاوق لــسرت .7

 .ةرشابم ليغشتلا ةرتف

 بترتي عفرلا رخأت نأب اًملع ،نيعوبـــسأب يـــساردلا لـــصفلا ةياهن لبق اهتاقفرمب ليغـــشتلا فوـــشك عفرت .8

 .هيلي يذلا لصفلا ىلإ تاقحتسملا ليجأت هيلع
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 :يتآلاك ،ه1439/1440 يساردلا ماعلا لالخ بالطلا قودنص اهمدق يتلا تامدخلا

 

 معدلا غلبم تابلاطلاو بالطلا ددع نايبلا م

 ةسلج )16( ه1439/1440 يعماجلا ماعلا لالخ بالطلا قودنصلا ةرادإ سلجم تاسلج ددع غلب 1

 الاير733,086 ةبلاطو اًبلاط 13,886 تابلاطلاو بالطلل مدقملا معدلاو تاناعإلا ددع 2

3 
 تارمتؤملا روضحل تافورصمب بالطلا قودنص مهسأ

 تابلاطلاو بالطلل ةيجراخلاو ةيلخادلا تاقباسملاو
 الاير 202,952 ةعماجلا تايلك

 لاير 1,226,200 ةبلاطو اًبلاط 688 بالطلا فلس 4

 الاير 241,280 ةبلاطو اًبلاط 145 بالطلا ليغشت 5

 الاير 2,491,472 يبالط يدان 62 ةيبالطلا ةطشنألا ةطخب ةجردملا ةيبالطلا ةطشنألا 6

 يضايرلا داحتالا تالوطبو ،ةيضايرلا ةطشنألا 7
 باعلألا يف نيكراشملا

 ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيضايرلا
 تالاير 1,971,306

 الاير 626,978  ةرمعلاو جحلا تاكراشمو ،ةلاوجلا ةطشنأ 8

 الاير 443,260  تابلاطلاو بالطلل تآفاكمو زئاوج 9

 الاير 818,290  ه1439/1440 يعماجلا ماعلل جرختلا لفح 10

 لاير 150,000 حنملا بالط حنملا بالط معد 11

12 
 ةيلكل تابلاطلاو بالطلا عيراشملا ةعابطل ريوصتلاو خسنلا تامدخ زكارم ءاشنإب تابلاطلاو بالطلا معد

 لاير )250,000( غلبمب ميماصتلا ةيلكو طيطختلاو ةرامعلا

 الاير 9,129.824 يلامجإلا غلبملا
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 ةماعلا تاءاقللاو تالافتحالاو ةينطولا تابسانملا
 

 نوناقلاو ةعيرشلا ةيلكل ةئيهتلا مايأ

 ـه17/12/1439:خيراتلا

 نوناقلاو ةعيرشلا ةيلك :ناكملا

 اًديفتسم )25( :نيديفتسملا ددع

 تاعاس )10( :تاعاسلا ددع

 ةيلك يف نيدجـتسملا بالطلل اجمانرب ،بالطلا نوؤـش ةدامع عم نواعتلاب نوناقلاو ةعيـرشلا ةيلك تماقأ    

 جمـانرب داـدعإ متو ،ـابلـاط )25( مهدـدع غلبو ،لــــــصيف نب نمحرلاـدبع مـامإلا ـةعمـاج يف نونـاقلاو ـةعيرــــــشلا

 نوؤـــــش ةدامع تكراـــــشو ،ةيعماجلا ةايحلل نوناقلاو ةعيرـــــشلا ةيلك يف دجتـــــسملا بلاطلا ةئيهتل لماكتم

 ،يبالطلا ناـكسإلا تامدخو ةيعامتجاو ةيفاقث ةطـشنأ نم ةدامعلا همدقت امب بلاطلا فيرعت فدهب بالطلا

 لمتـشاو ،بلاطلا قودنــص تامدخو ،ةيـضايرلا تآــشنملاو ،يــضايرلا طاـشنلاو ،ةيــساردلا حنملاو ،ةيذغتلاو

 لوح بالطلا تاراـــسفتـــساو ةلئـــسأ نع ةباجإلا متو ،بالطلا نوؤـــش ديمع دعاـــسم عم ءاقل ىلع جمانربلا

 .ةدامعلا اهمدقت يتلا ةطشنألاو تامدخلا

 

 ةيريضحتلا ةنسلا ةدامعل ةئيهتلا مايأ

  ـه18/12/1439:خيراتلا

 تارمتؤملا ةعاق :ناكملا

 ٍديفتسم )1400( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )20( :تاعاسلا ددع

 يف نيدجتـــسملا بالطلل اجمانرب ،بالطلا نوؤــــش ةدامع عم نواعتلاب ةيريــــضحتلا ةنــــسلا ةدامع تماقأ    

 داـدعإ متو ،ٍبـلـاط )1400(تاراــــــسملا عيمج يف مهدـدع ردقي يذلاو ،لــــــصيف نب نمحرلاـدبع مـامإلا ـةعمـاج

 نوؤــــش ةدامع تكراــــشو ،ةيعماجلا ةايحلل ةيريــــضحتلا ةنــــسلا يف دجتــــسملا بلاطلا ةئيهتل لماكتم جمانرب

 نـاكــــــسإلا تاـمدـخو ةـيعـامتجاو ةـيفـاقث ةـطــــــشنأ نم ةدـامعلا هـمدـقت اـمب بـلاـطلا فيرعت فدـهب ؛بالطلا

 ،بلاطلا قودنـص تامدخو ،ةيـضايرلا تـآشنملاو ،يـضايرلا طـاشنلاو ،ةيـساردلا حنملاو ،ةيذغتلاو ،يبالطلا

 مهتاراسفتساو بالطلا ةلئسأ نع ةباجإلا متو ،بالطلا نوؤش ديمع دعاسم عم ءاقل ىلع جمانربلا لمتشاو

 .ةدامعلا اهمدقت يتلا ةطشنألاو تامدخلا لوح
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 عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا ةيلكل ةئيهتلا مايأ

  ـه19/12/1439:خيراتلا

 عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا :ناكملا

 اًديفتسم )35( :نيديفتسملا ددع

 تاعاس )10( :تاعاسلا ددع

 بالطلل اجمانرب ،بالطلا نوؤــــــش ةدامع عم نوـاعتلاب عمتجملا ـةمدخو ـةيقيبطتلا تاــــــساردلا ةيلك تماقأ    

 غلبو ،لـــصيف نب نمحرلادبع مامإلا ةعماج يف عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاـــساردلا ةيلك يف نيدجتـــسملا

 ةمدخو ةيقيبطتلا تاــساردلا ةيلك يف دجتــسملا بلاطلا ةئيهتل لماكتم جمانرب دادعإ متو ،ابلاط )70( مهددع

 نم ةدـامعلا ـهمـدقت ـامب بـلـاطلا فيرعت فـدهب بالطلا نوؤــــــش ةدـامع تـكراــــــشو ،ـةيعمـاجلا ةـايحلل عمتجملا

 ،يضايرلا طاشنلا كلذكو ،ةيساردلا حنملاو ،ةيذغتلاو ،يبالطلا ناكسإلا تامدخو ةيعامتجاو ةيفاقث ةطشنأ

 نوؤــــش ديمع دعاــــسم عم ءاقل ىلع جمانربلا لمتــــشاو ،بلاطلا قودنــــص تامدخو ،ةيــــضايرلا تآــــشنملاو

 .ةدامعلا اهمدقت يتلا ةطشنألاو تامدخلا لوح مهتاراسفتساو بالطلا ةلئسأ نع ةباجإلا متو ،بالطلا

 

 

 

 كلجأ نم ةدامعلا ةيلاعف

 .ـه26/12/1439 ىلإ ـه23/12/1439:خيراتلا

 ةيريضحتلا ةنسلا ىنبم وهب :ناكملا

 ٍديفتسم )1400( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )30( :تاعاسلا ددع

 همدقت امب ةيريـــضحتلا ةنــسلا بالط فيرعت فدهب ؛كلجأ نم ةدامعلا ةيلاعف بالطلا نوؤــش ةدامع تمظن

 طاـــشنلاو ،ةيـــساردلا حنملاو ،ةيذغتلاو ،يبالطلا ناكـــسإلا تامدخو ةيعامتجاو ةيفاقث ةطـــشنأ نم ةدامعلا

 برق نع ـةيبالطلا ـةيـدنألا ىلإ فرعتلاو ،بـلـاطلا قوـدنــــــص تـامـدخو ،ـةيــــــضـايرلا تآــــــشنملاو ،يــــــضـايرلا

 ماهـــسلا يمر تاـــسفانمو ،كلجأ نم ةدامعلا ةلمح نكرو ،ةيبالطلا ةيدنألل ناكرأ ىلع ةيلاعفلا تلمتـــشاو،

 ،ءاعبرألا ىتح نينثالا موي نم ةيلاتتم مايأ ةثالث ةدم ةيلاعفلا ترمتـــساو ،يعماجلا يـــضايرلا داتـــسالا يف

 . ه26/12/1439 قفاوملا سيمخلا موي ةيحصلا تايلكلا وهب ىلإ ةيلاعفلا تلقتنا مث
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 يلعافتلا ةيصصختلا ةيبالطلا ةيدنألا يفرشم ءاقل

 ـه 3/1/1440 سيمخلا :خيراتلا

 ةدامعلا ضرعم :ناكملا

 نيبوسنملاو نيفرشملا نم )20( :نيديفتسملا ددع

 تاعاس )6( :تاعاسلا ددع

 ةعاسلا ،ـــــــه 3/1/1440 سيمخلا موي ةيصـصختلا ةيبالطلا ةيدنألا يفـرشمل ءاقل بالطلا نوؤش ةدامع تمظن

 يزاغ روتكدلا ةيميداكألا نوؤـــــشلل ةعماجلا ليكو روـــــضحب ،ةدامعلا ضرعم يف ،ارهظ فـــــصنلاو ةرـــــشع ةيناثلا

 ةيملعلا ةنجللا ءاـضعأو ةطـشنألا ليكوو بالطلا نوؤـش ديمع دعاـسمو بالطلا نوؤـش ديمع ةداعـسو يبيتعلا

 .ةدامعلا يف

 

 ءاقللا فادهأ

 .تايلكلا يف ةيصصختلا ةيدنألا ةبرجت ةشقانم .1

 .جذامنلا لالخ نم لمعلا ريس ةيلآو ،تايلكلا يفرشمل ةيدنألا طباوضب فيرعتلا .2

 .مييقتلا ةيلمعو ةيصصختلا ةيدنألا يف فعضلاو ةوقلا طاقن ةشقانم .3

 ..ـه 1439/1440 ةدامعلل ةطشنألا ةمانزور ضرع .4

 .تايلكلا يف ةيبالطلا سلاجملا ةبرجت ةشقانم .5

 

 

 ـه1439 جحلاو ةرمعلا ركسعم يف نيكراشملا ةلاوجلا يدان بالط ميركت لفح

 ـه9/1/1440 :خيراتلا

 D3 ةدناسملا تادامعلا ىنبم :ناكملا

 ةعماجلا بالط نم ابلاط )250(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس 50:تاعاسلا ددع

 جحلاو ةرمعلا ركــــــسعم يف نيكراــــــشملا ـةلاوجلا يدـان بالط ميركتل الفح بالطلا نوؤــــــش ةدـامع تـمظن 

 ديمع ةداعـــــس روـــــضحو ،يبيتعلا يزاغ روتكدلا ةيميداكألا نوؤـــــشلل ةعماجلا ليكو ةداعـــــس ةياعرب ،ه1439

 ةقطنملاب نييفـشكلا ةداقلا زربأو ،بالطلا نوؤـش دامع يبوـسنمو ،يرـسودلا يلع روتكدلا بالطلا نوؤـش

 تارـكسعمو يدانلا ةـطشنأ يف اوكرـاش نيذلا ،ةلاوجلا يدان ءـاضعأ نم اًبلاط )150( ميركت مت ثيح ،ةيقـرشلا

 يتلا لـامعألا نيبي جـاتنوم لالخ نم ـةلاوجلا يدـان بالط لـامعأ ضارعتــــــسا متو ،جـاجحلاو نيرمتعملا ـةمـدخ

 ضارعتـــسا مت امك ،ـــــــــه1439 ماعلل جاجحلاو نيرمتعملا ةمدخ تاركـــسعم يف ةلاوجلا يدان بالط اهب ماق

 .هل ةديدجلا ةيرادإلا ةلكيهلاو ،هتطشنأو يدانلا جمارب
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 88 ينطولا مويلا لافتحا

 .م26/9/2018 قفاوملا ،ـه 16/1/1440 ءاعبرألا موي :خيراتلا

 ةيعماجلا ةنيدملاب تارمتؤملا ةعاق :ناكملا

 اهيبوسنمو ةعماجلا بالط نم بلاط )1000(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )90(:تاعاسلا ددع

 مويلـاب ءـافتحالل الـافتحا بالطلا نوؤــــــش ةدـامع يف ـةلثمم لــــــصيف نب نمحرلا دـبع مـامإلا ـةعمـاج تـمظن

 ريـدم يلـاعم روــــــضحب ،ـةيعمـاجلا ـةنيـدملـاب تارمتؤملا ـةعـاق يف كـلذو ،ـةكلمملل نينـامثلاو نمـاثلا ينطولا

 قلطناو ،اهيبوسنمو ةعماجلا بالط نم )1000( براقي امو ،سيردتلا ةئيه ءاضعأو ءالكولا ةداعسو ةعماجلا

 .ارهظ ةرشع ةيناثلا ىتح رمتساو احابص ةرشاعلا ةعاسلا مامت يف لفحلا

 بالطلا رود لــيعفت ىلع ةــعماــجلا ةرادإ صرح دــكؤي اــم اذــهو ، »ءاــطعلا نطو « ناونع راــيتخا مت دــقو

 ميظنتل مويلا اذهل اهيفظوم نم مقاوط لالخ نم ةدامعلا تدعتـــسا دقو ،نطولا هاجت ةعماجلا يبوـــسنمو

 نم تايآ ةوالت مث ،ينطولا مالــــــسلا لفحلا نمــــــضتو ،يلـاغلا نطولل ءالولا تارـابعب ةعـاقلا نييزتو ـلفحلا

 بلاطلل ةينطو ةديـــــصق مث ،ينطولا مويلا يف ةعماجلا بالط رعاـــــشم هيف ضرع عطقم مث ،ميركلا نآرقلا

 ءاخرلاو ريخلا ةريـــــسم يكحي ينطو تيربوأ مث ،ةعماجلا جراخ نم فيـــــضل ةينطو ةديـــــصقو ،ينارهزلا يلع

 ريدم يلاعمل ةملك مث ،"هديرغت لــــضفأ " زئاوج بحــــس مث ،)ءاطعلا نطو( ناونعب ءاطعملا نطولا ةريــــسم

 .ةيدوعسلا ةضرعلل ةرقف اريخأو ،شيبرلا هللادبع روتكدلا ةعماجلا

 

  )ءاطعلا نطو( ىقتلم

 .م27/9/2018 قفاوملا ،ـه 17/1/1440 سيمخلا موي :خيراتلا

 ةديدجلا ةيعماجلا ةنيدملاب ةيضايرلا ةلاصلا :ناكملا

 .ةيلاعلا ممهلاو يدحتلاو ةدارإلا يوذو ،اهيبوسنمو ةعماجلا بالط نم بلاط )600(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )60(:تاعاسلا ددع

 يوـذل )ءـاطعلا نطو( ىقتلم بالطلا نوؤــــــش ةدـامعب ـةلثمم لــــــصيف نب نمحرلا ـدبع مـامإلا ـةعماج تـمظن

 ،ةـديدجلا ةيعمـاجلا ةنيـدملاب ـةيــــــضايرلا ةلاــــــصلا يف كلذو ،ةلاوجلا يدان ةكراــــــشمب ،ـةيلاعلا ممهلاو ةدارإلا

 ةدارإلا يوذ نم )85(و ،ةدامعلا يبوـــسنمو ديمعلا دعاـــسمو بالطلا نوؤـــش ةدامع ديمع ةداعـــس روـــضحب

 .ءاسم ةعساتلا ىتح رمتساو ءاسم ةعباسلا ةعاسلا مامت يف لفحلا قلطناو ،ةيلاعلا ممهلاو

 مث ،ديــــــشانأ ةعومجم مث ،ةلاوجلا يدانل ضرع اعطقم مث ،ميركلا نآرقلا نم تايآ ةوالت ىقتلملا نمــــــضتو

 بـاعلأ ـةعومجم ـةلاوجلا يدـان مـدقو ،يرــــــسوـدلا يلع روتكـدلا بالطلا نوؤــــــش ةدـامع ـديمع ةدـاعــــــسل ـةملك

 ةقاعإلل ةيدوعـــــسلا ةيعمجلا :يهو ةكراـــــشملا تايعمجلا ءاـــــضعأ ميركت متو ،ممهلاو ةدارإلا يوذل ةعونتم

 متتخاو ،اًدرف )20( ةيرصبلا ةقاعإلل ةيؤر زكرم ،اًدرف )35( ةيكرحلا ةقاعإلل دعاوس ةيعمج ،اًدرف )30( ةيعـمسلا

 .ةكراشملا تايعمجلا تارادإ ميركت اهللخت ءاشع ةبجوب لفحلا
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 نيقوفتملا بالطلا ميركت لفح

 ه1/2/1440 :خيراتلا

 ةيعماجلا ةنيدملاب تارمتؤملا ةعاق :ناكملا

 رومألا ءايلوأو نيبوسنملاو ةعماجلا بالط نم )750(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )90( :تاعاسلا ددع

 نمحرلادبع مامإلا ةعماج ريدم يلاعم ةياعرب نيقوفتملا بالطلا ميركتل الفح بالطلا نوؤـــش ةدامع تمظن

ًــبلاـط )287( ميركت مت ثـيح ،شيبرلا دـمحم نب هـللادـبع روتكدـلا لـــــــصيف نب ًـقوفتم ا  ،تاـيلكلا فلتخم نم ا

 ةيلكو ،اًبلاط )86( بطلا ةيلك نم نيقوفتملا ددع غلب ثيح ،)5( لـصأ نم رثكأو )4.5( لدعم ىلع نيـلصاحلاو

 )9(نوناقلاو ةعيرــشلا ةيلكو ،اًبلاط )16( ةلديــصلاو ،ًابلاط )25( نانــسألا بطو ،ًابلاط )21( طيطختلاو ةرامعلا

 ،ًاـبلـاط )20( لـامعألا ةرادإ ـةيلكو ،ًاـبلـاط )14( ـةيبرتلا ـةيلكو ،بالط )7(ـةيقيبطتلا ـةيبطلا مولعلا ـةيلكو ،بالط

 بـــــساحلا مولع ةيلكو ،ًابلاط )34( عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاـــــساردلا ةيلكو ،ًابلاط )44( ةـــــسدنهلا ةيلكو

 .اًبلاط )11( تامولعملا ةينقتو

 ءادمعو تايلكلا لئاوأ نيقوفتملا بالطلا رعاــــشمل عطقم مث ميركلا نآرقلا نم تايآ ةوالت لفحلا نمــــضتو

 ةيلك نم يدماغلا يكرت بلاطلا اهمدق نيقوفتملا بالطلا ةملك مث ،نيقوفتملا بالطلا ةريسم مث ،تايلكلا

 دـمحم نب هـللا دـبع روتكدـلا لـــــــصيف نب نمحرلا دـبع ماـمإلا ةـعمـاج ريدـم يلـاعم ةـملك مـاتخلا يفو ،بـطلا

 .شيبرلا

 

 )ءارثإو ،ءامن( ةيبالطلا ةيدنألا ىقتلم

 .ـه3/1440/ 6 ىلإ 1 نم :خيراتلا

 اًديفتسم )695( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )85( :تاعاسلا ددع

 ،ءامن( :ناونع تحت ،ــــه3/1440/ 6 - 1 نم ةرتفلا يف ةيبالطلا ةيدنألا ىقتلم بالطلا نوؤش ةدامع تمظن

 ،)حرــــسمو ،لمع شروو ،ةيــــضايرو ،ةيوعوتو ،ةيعامتجاو ،ةيفاقث( ةعونتم جمارب ىقتلملا نمــــضتو )ءارثإو

 .ةدع تايلاعف ذيفنت اهلالخ مت ،ةيلاتتم مايأ ةسمخ ةدم ىقتلملا رمتساو

 

  .ـه1/3/1440 ةعمجلا موي تايلاعف

 )32( نيكراـشملا بالطلا ددع غلب ،)تاينيعـستلا لبق ام ةرتف ىلإ نمزلا ربع ةلحر ربخلاب نيبيطلا فحتم ةرايز( -

 .ابلاط

 ابلاط )20( نيكراشملا بالطلا ددع غلب ،يبرعلا طخلا يف ةربحملا ةرود -
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  .ـه2/3/1440 تبسلا موي تايلاعف

 .يبرعلا طخلا ةرود لامكتسا -

 ،)يهيفرت جمانربو ،ةيفـــشك تاراهمو ،صوغ تارود( ةعماجلا ئطاـــش يف ةيبالطلا ةيدنألل يدحتلا طـــشنم -

 .ابلاط )52( نيكراشملا بالطلا ددع غلب

 

  .ـه3/3/1440 دحألا موي تايلاعف

 .ابلاط )25( نيكراشملا بالطلا ددع غلب ،يجيتارتسالا طيطختلا ةرود -

 .بالطلا نوؤش ةدامع يف ،ريتاكيراكلا مسرو رحلا مسرلاو يبرعلا طخلا ةقباسم ميكحت -

 .ءارقلا ىدتنمل فوفر جمانرب -

 

  .ـه4/3/1440 نينثالا موي تايلاعف

 .ابلاط )30( نيكراشملا بالطلا ددع غلب ،يفارتحالا ميمصتلا تايساسأ ةرود -

 ةيدنألا ةكراــشمب ،)م 400 ودعلا ،سوقلاو مهــسلاو ،ةلواطلا سنت( تاقباــسم يف ةيبالطلا ةيدنألا ةلوطب -

 ،يدان نودب ،ينقتلا رادملاو ،يملعلاو ،يحـــصلاو ،ةهازنو ،يـــضايرلاو ،حرـــسملاو ،حنملاو ،زيمتلا( :ةيلاتلا

 .اًبلاط )25( نيكراشملا بالطلا عومجم غلبو ،)ةماعلا تاقالعلاو

 

 .ـه5/3/1440 ءاثالثلا موي تايلاعف

 .ةسدنهلا ةيلك حرسم يف داشنإلاو رعشلاو ةباطخلاو ءاقلإلا تاقباسم ميكحت -

 .ةيبالطلا ةيدنألل مهسلاو سوقلا ةلوطب -

 .اًبلاط )18( نيكراشملا بالطلا ددع غلبو ،مامدلا نويزفلت عمجم ىلإ ةرايز -

 

 )ءاعبرألا موي ىتح دحألا موي نم( يقتلملا لالخ ةمئادلا تايلاعفلا

 .ةيحصلا تايلكلا وهب يف كلجأ نم ةدامعلا ةلمح -

 .ةلقنتملا ةيرورملا ةمالسلا ةقباسم -

 .ناكسإلا ةيناويد -
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 .ـه5/1439/ 21 ءاعبرألا موي تايلاعف

 ،D3 ةدناـــسملا تادامعلا ىنبم حرـــسم يف ءاـــسم )9 - 7( ةعاـــسلا نم ةيبالطلا ةيدنألا ىقتلم ماتخ لفح

 :يهو ،تارقفلا نم ديدعلا لفحلا نمضتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةرقفلا م

 ميركلا نآرقلا 1

 يوبرتلا يدانلل ةيداشنإ ةمدقم 2

 )ءارثإو ،ءامن( يبالطلا ىقتلملا جمانرب تايلاعفل صخلم جاتنوم 3

 روضحلل لوألا بحسلا 4

 بالطلا نوؤش ةدامع ديمع نم ةيبيحرت ةملك 5

 حرسملا يدان ميدقت نم )ةيناويدلا( ةيحرسم 6

 روضحلل يناثلا بحسلا 7

 حنملا يدان بالط ميدقت نم ةيداشنإ ةرقف 8

 لفحلا يعار ةملك 9

 ميركتلا 10

 ةسدنهلا ةيلك وهبب ءاشعلا ةبجو لوانت 11
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 )ءارثإو ،ءامن( ةيبالطلا ةيدنألا ىقتلم تاءاصحإ
 

 يدانلا م
 يتلا جماربلا ددع

 اهذفن

 جماربلل يدانلا نم روضحلا ددع

 اهعيمج

  جماربلا ددع

 اهروضح مت يتلا

 3 31 2 يفاقثلا 1

 6 157 2 يحصلا 2

 4 25 3 حرسملا 3

 4 58 2 ةلاوجلا 4

 1 5 1 يضايرلا 5

 1 15 1 ءارقلا ىدتنم 6

 1 55 1 ةيورملا ةمالسلا 7

 8 68 ـــ حنملا 8

 1 1 ـــ ةايح 9

 1 2 ـــ يسدنهلا 10

 1 2 ـــ ناجلوص 11

 1 2 ـــ ءاطعلا نايرش 12

 2 5 ـــ زيمتلا 13

 1 1 ـــ ةهازن 14

 1 1 ـــ يملعلا 15

 1 1 ـــ ينقتلا رادملا 16

 ريوصتلا 17
 تايلاعف ريوصت

 اهعيمج ىقتلملا
5 14 

 1 2 ـــ يوبرتلا 18

 

 

 ماع لكشب تايئاصحإلا
 

 تاعاسلا ددع نيديفتسملا ددع جماربلل ةمظنملا ةكراشملا ةيدنألا ددع جماربلا ددع

14 7 703 70 
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 يلعافتلا ةيبالطلا ةيدنألا ءاقل

 .ـه 3/5/1440 ءاعبرألا :خيراتلا

 ريوطتلاو بيردتلا ةعاق :ناكملا

 نيبوسنملاو نيفرشملاو بالطلا نم )40( :نيديفتسملا ددع

 تاعاس )10( :تاعاسلا ددع

 ةعاق يف ،ــــــــه 3/5/1440 ءاعبرألا موي اهيفرــشمو ةيبالطلا ةيدنألا ءاــسؤرل ءاقل بالطلا نوؤــش ةدامع تمظن

 نوـؤش ديمع ةداـعس رـوضحب ،ءـاسم ةـرشع ةيداحلا ةعـاسلا ىلإ ـةسدـاسلا ةعـاسلا نم ،ةدامعلاب ريوطتلاو بيردتلا

 .ةيبالطلا ةنجللا ءاضعأو ةطشنألا ليكوو ،بالطلا

 

 ءاقللا فادهأ

 .ةيبالطلا ةيدنألا طباوض يف مييقتلا جذومن قفو ةيبالطلا ةيدنألا مييقت جئاتن نالعإ -1

 .اهيفرشمو ةيبالطلا ةيدنألا ءاسؤر عم مييقتلا ةيلمعو مييقتلا تاءارجإ يف فعضلاو ةوقلا طاقن ةشقانم -2

 ..ـه 1440 يناثلا يساردلا لصفلل ةطشنألا ةمانزور ضرع -3

 .ةيصصختلا ةيدنألل ةديدجلا ةيلكيهلا ضرع -4

 .ةيدنألا مييقت سايقم ىلع تاجردلا ىلعأ تققح يتلا )ةيصصختلاو ةماعلا( ةيبالطلا ةيدنألا ميركت -5

 .ةيبالطلا ةيدنألا عم يلعافتلا ءاقلل تايصوتب جورخلا متو

 :تايصوتلا

 تاحارتقالا نيمــضتو ةيدنألا طباوــضب لمعلا زيزعتو ةــشقانمل ةيدنألا ءاــسؤر عم ةيــشاقن لمع شرو دادعإ .1

 .دان لك ةيصوصخب قلعتي اميف اميس ال ،ةيمتنملا

 ةيلعاف ىلع فوقولاو ةيـــــصـــــصختلا ةيدنألا تاطاـــــشن ةعباتمل ةيميداكألا نوؤـــــشلل تايلكلا ءالكو ةبطاخم .2

 .اهجمارب

 ةيدنألا ةنجل تايــصوت قفو ،مييقتلا جئاتن بــسح ،اهعيمج ةيبالطلا ةيدنألل يبالطلا ليغــشتلا ةأفاكم فرــص .3

 .ـه 1439/1440 يساردلا ماعلل لوألا يساردلا لصفلل ةيبالطلا
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  لفطلا ناجرهم

 .ـه 18/5/1440 سيمخلا :خيراتلا

 .ةديدجلا ةيعماجلا ةنيدملاب ةيضايرلا ةلاصلا :ناكملا

 .ةعماجلا يبوسنم ءانبأ نم )80( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )40( :تاعاسلا ددع

 ةعماجلا يبوسنم ءانبأل لفطلا ناجرهم ةيلاعف حرسملا يدانو ةلاوجلا يدانب ةلثمم بالطلا نوؤش ةدامع تمظن

 ةيـــضايرلا ةلاـــصلا يف ،ــــــــــه 18/5/1440 سيمخلا موي كلذو ،تاونـــس ينامث رمع ىلإ تاونـــس عبرأ رمع نم

 ليكو ةداعـــس روـــضحب ،ءاـــسم ةعـــساتلا ةعاـــسلا ىلإ ًارـــصع ةـــسماخلا ةعاـــسلا نم ،ةديدجلا ةيعماجلا ةنيدملاب

 .ةدامعلا يبوسنمو بالطلا نوؤش ةدامعل ةطشنألا

 

 )ٍعاو عمتجمل يباجيإلا ريكفتلا( راعش تحت ساربن ىقتلم

 .م29/1/2019 قفاوملا ،ـه23/5/1440 ءاثالثلا موي :خيراتلا

 .اًرهظ 12:00 ةعاسلا ىلإ اًحابص 10:00 ةعاسلا نم D3 ةدناسملا تادامعلا ىنبم :ناكملا

 .اهيبوسنمو ةعماجلا بالط نم )300(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )50(:تاعاسلا ددع

 ةيميداكألا نوؤـــشلا ليكو ةداعـــس روـــضحبو ةعماجلا ريدم يلاعم ةياعر تحت بالطلا نوؤـــش ةدامع تماقأ

 ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةماعلا ةـسائرلا ىلع ماعلا فـرشملاو ءاتفإلا وـضعو ،يبيتعلا يزاغ روتكدلا ةداعـس

 روتكدلا بالطلا نوؤـش ةدامع ديمع ةداعـس و ،يرملا حلاـص نب يلع خيـشلا ةليــضف ،ةيقرـشلا ةقطنملا يف

 ةيوعوتلاو ةيئاقولا جماربلا قـــسنمو ،ةيقرـــشلا ةقطنملاب تاردخملا ةحفاكم ريدمو ،يرـــسودلا دراط نب يلع

 ،غبتلا ـةحفـاكمل ـةينطولا ـةنجللا ريـدمو ، ـةيريخلا يفـاعت ـةيعمج مـاع ريـدمو ،تارـدخملا ـةحفـاكمل ـةمئاـدلا ـةنجلل

 :ىقتلملا نمضتو ، " ءاقت "نيخدتلا ةحفاكمل ةيريخلا ةيعمجلا ماع ريدمو

 نيموي ةدم رمتسا ،ابحاصم اضرعم -

 .ميركلا نآرقلا -

 .تاردخملا نع لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج بالطل ايئرم اضرع -

 .يبيتعلا يزاغ روتكدلا ةيميداكألا نوؤشلا ليكو ةداعسل ةملك -

 .يرملا حلاص نب يلع خيشلا ةليضفل ةملك -

 .غبتلا ةحفاكمل ةينطولا ةنجلل تاردخملا ةحفاكم يف ةلودلا دوهجل ايئرم اضرع -

 .تاردخملا ةحفاكمل ةيئاقولا نوؤشلا ةرادإل ايئرم اضرع -

 .ىقتلملا يف نيكراشملا ميركت مت ماتخلا يفو
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 ةدناسملا تادامعلاو ةعماجلا تايلكل يفيرعتلا ضرعملا

 .ـه23/6/1439 ىلإ ـه20/6/1439:خيراتلا

 ةيحصلا تايلكلا وهب :ناكملا

 )اًبلاط 2126 عقاوب ،ةسردم 78( نيديفتسملا ددع

 ةعاس )100( :تاعاسلا ددع

ًــــضرعم بالطلا نوؤــــش ةدامع تماقأ  بالط فيرعت فدهب ،ةدناــــسملا تادامعلاو ةعماجلا تايلكل اًّيفيرعت ا

 ـةساـيسو تالدعم ىلإ ةفـاضإلاب ،ةعماجلا يف ةحاتملا تـاصـصختلاب ةيقـرشلا ةقطنملا يف ةيوناثلا ةلحرملا

 ىتح احابــــص ةنماثلا ةعاــــسلا نم ةيلاتتم مايأ )4( ةدمل ضرعملا رمتــــساو ،اهطورــــشو ةعماجلا يف لوبقلا

ًــبلاــط )2126( عومجمب ،ةــيلهأو ةــيموكح ةـــــــسردــم )78( ضرعملا رازو ،رهظلا دــعب ةدــحاولا  ةــقطنملا نم ا

 .ةيقرشلا

 

 ةماعلا ةيبالطلا ةيدنألا ءاقل

 .ـه 28/6/1440 ءاثالثلا :خيراتلا

 ريوطتلاو بيردتلا ةعاق :ناكملا

 نيبوسنملاو نيفرشملاو بالطلا نم )22( :نيديفتسملا ددع

 تاعاس )5( :تاعاسلا ددع

 يف ،ـــــه 28/6/1440 ءاثالثلا موي اهيفرشمو ةماعلا ةيبالطلا ةيدنألا ءاسؤرل ءاقل بالطلا نوؤش ةدامع تمظن

 ةطـشنألا ريدم بالطلا نوؤـش ديمع ةداعـس رـوضحب ،رهظلا دعب12.20 ةعـاسلا ،ةدامعلاب ريوطتلاو بيردتلا ةعاق

 ةيذغت ءاطعإو ،مداقلا ماعلل ةيدنألا ططخ ةشقانم فدهب ؛ةيدنألا يفرشمو ةماعلا ةيدنألا ـ فرشمو ـ قسنمو

 \ .يناثلا يساردلا لصفلل ةطشنألا ةسرامم ةرتف لالخ ةيدنألل ةعجار

 

 ةيميلعتلا تاسسؤملاب ةهازن ةيدنأ يبوسنمل ثلاثلا يونسلا ءاقللا يف ةكراشملا

 .ـه29/5/1440-28 نم ةرتفلا يف :خيراتلا

 .فوجلا ةعماج :ناكملا

 .ةسمخ 5 :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )30( :تاعاسلا ددع

 ءـاقللا يف ـةهازن يدـان يف ـةلثمم لــــــصيف نب نمحرلاـدبع مامإلا ـةعمـاجب بالطلا نوؤــــــش ةدـامع تـكراــــــش

 فوجلا ةـعمـاج ـهتمظن يذـلا ،ه 29/5/1440-28 نم ةرتفلا يف ،ـةهازن ةـيدـنأ يبوــــــسنمل ثـلـاثلا يونــــــسلا

 نم نيــــــصتخملا نم ددـع ءاـقللا يف كراـــــــشو ،»ةـهازن« داـــــــسفلا ةـحفاـكمل ةـينطولا ةـئيهلا عم نواـعتلاـب

 تاــــسلج ةدع لالخ نم ءاقللا شقانو ،ةيميلعتلا تاــــســــسؤملاب ةهازن ةيدنأ ءاــــضعأ بالطلاو نييميداكألا
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 ةيلبقتــــــسملا ىؤرلاو ،)2030 ةكلمملا ةيؤر( يف داــــــسفلا ةحفاكمو ةهازنلا ةيامح عوــــــضومب قلعتت رواحم

 ةينطولا ةئيهلاب ةهازنلا زيزعتل ةماعلا ةرادإلا ماع ريدم ةداعـــــس ءاقللا تاـــــسلج رادأو ،ةهازن ةيدنأ ةطـــــشنأل

 ءاقللا نمضتو ،يـرشبلا نمحرلادبع ذاتسألا ةداـعسو ،يبونجلا زيزعلادبع نب دـعس /ذاتسألا ،داسفلا ةحفاكمل

 متو ، ،ةكلمملاب ةيلهألاو ةيركـــــسعلا تايلكلاو تاعماجلاب ةهازن ةيدنأ عيمج هيف كراـــــش بحاـــــصم ضرعم

 .ةيميلعتلا تاسسؤملل ةيناثلا ةهازن ةقباسم نع نالعإلا

 

 

 )تاسراممو براجت( ةحص يشملا ةودن

 .ه8/6/1440 ءاعبرألا :خيراتلا

 D3 ةدناسملا تادامعلا ىنبمب ةسيئرلا ةعاقلا :ناكملا

  .بلاط )200( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )80( :تاعاسلا ددع

 

 يـــشملا( ناونعب ةودن يــــضايرلا يدانلاو ،يعيبطلا جالعلا يدان يف ةلثمم بالطلا نوؤـــش ةدامع تمظن

 ةعاـــسلا مامت يف ،D3 ةدناـــسملا تادامعلا ىنبمب ةـــسيئرلا ةعاقلا يف كلذو ،)تاـــسراممو براجت :ةحـــص

 .ءاسم فصنلاو ةعساتلا ىتح رمتساو ،ءاسم فصنلاو ةعباسلا

ًــضرعو ،يعيبطلا جالعلا يراــشتــسا يماــشلا بعتم نب يلع روتكدلل ةفاــضتــسا ةودنلا تنمــضتو  براجتلل ا

 ةـــضاير نوكت نأ ىلع ةعماجلا يبوـــسنم عجـــشت فدهب كلذو ،يـــشملل ةيقرـــشلا قيرفل يـــشملل ةحجانلا

 نيــسحت لالخ نم »2030« ةكلمملا ةيؤرل ًازيزعتو ، ةماعلا هتحــص ىلع درفلا ظفاحيل ةيحــص ةــضاير يــشملا

 يدوـعس يـضاير نويلم ىلإ لـصتل عمتجملا يف اهـتسرامم لدعم عفر ةروـرض ىلع تدـدش ذإ ؛ ةايحلا ةدوج

 هذه ريــشتو ،ايلاح ةئاملا يف 13 نم ًالدب ةلبقملا اًماع رــشع ةــسمخلا لالخ ،ةئاملا يف 40 ةبــسنب سرامم

 ريفوت لالخ نم كلذو ةعتاملاو ةعفانلا ةطــــشنألا هذه لثمب ةيدوعــــسلا عمتجملا ةيعوت ةيمهأ ىلإ ماقرألا

 .ريبكلا مهعمتجم يف مهعيمج نينطاوملا نيب اخسار اكولس نوكيل ،ةبسانملا ةئيبلا
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 رعشلل يبرعلا مويلا 

 .ه14/7/1440 سيمخلا :خيراتلا

 .ةدناسملا تادامعلا ىنبمب سيئرلا حرسملا :ناكملا

 .بلاط (200) :نيديفتسملا ددع

 .ةعاس )30 (:تاعاسلا ددع

 زاوف روتكدلا مه ءارعـــشلا نم ةبخنل ةيرعـــش ةيـــسمأ يفاقثلا يدانلاب ةلثمم بالطلا نوؤـــش ةدامع تمظن

 ،ه14/7/1440 قفاوملا سيمخلا موي كلذو ،ركاــسع مــساج ذاتــسألاو ،ريــضخلا هللا دبع ذاتــسألاو ،نوبعللا

 نكر :يهو ةبحـاصم تايلاعف ةيرـعشلا ةـيسمألا تنـمضتو ،ةدنـاسملا تادامعلا ىنبمب سيئرلا حـرسملا يف

  .ةفرعملا ريودت نكر ىلإ ةفاضإلاب ،رح مسرو ،ريتاكيراك مسرو يبرعلا طخلل ينف

 

 جيلخلا لودو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةلاوجل لوألا يفشكلا ينطولا ىقتلملا

 م2019 / 3 / 14 – 9 قفاوملا ،7/7/1440-2 :خيراتلا

 .رمقلا فصن ئطاشب ةعماجلل يهيفرتلا زكرملا :ناكملا

 ادئاقو اكراشم 280 :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )800(:تاعاسلا ددع

   ابلاط )40(:ةلاوجلا يدان نم نيكراشملا بالطلا ددع

 ةكلمملا ةلاوجل لوألا يفـــــشكلا ينطولا ىقتلملا ةلاوجلا يدان يف ةلثمم بالطلا نوؤـــــش ةدامع تمظن

 يف ،مايأ ةتســـــــل رمتساو ،ةفاشكلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيعمجلا عم نواعتلاب جيلخلا لودو ةيدوعسلا ةيبرعلا

 / 3 / 14 – 9 قفاوملا ،7/7/1440-2 خيرـاتب كـلذو ،رمقلا فــــــصن ئطاــــــشب ـةعمـاجلل عبـاتلا يهيفرتلا زكرملا

 .م2019

 ـةكرحلا ءارثإل كـلذو ؛ـةكلمملا تـاعمـاج نم ددـع يف ،ةـمدـاق تـايقتلم تـاقالطنا ةروكـاب ىقتلملا اذـه دـعيو

 .عوطتم نويلم ىلإ لوصولل ؛2030 ةكلمملا ةيؤر قيقحت ىلع لمعلاو بالطلا نيب ةيفشكلا

 ةرـاشلل ةمدقتملا ـةساردلا اهمهأ نمو ،ةيفـشكلا ةطـشنألاو شرولاو تايلاعفلا نم ديدعلا ىقتلملا نمـضت

 ليهأتو ،ةيفـشكلا ةياوهلا تارـاش ضعبو ،ةفلتخملا نيكرـاشملا تاردق ةيمنت يف ةيبيردت تارودو ،ةيـبشخلا

 24 ـــلا يملاعلا يفشكلا يروبماجلا يف ةكراشملل اًدادعتسا رقصلا ةراش تابلطتم زايتجال اعيمج نيكراشملا

 يف ،2019 سطـسغأ 2 ىلا ويلوي 22  نم ةرتفلا لالخ ةيكيرمألا نايتفلا ةفـاشك ةيعمج هفيـضـتستـس يذلا

 نمــــــضتو ، ” يركفلا نمألا ” ناونعب ةوـدن ينطولا نمألل فيـان ـةيلك ـدقع ىلإ ـةفاــــــضإلـاب ، ـاينيجرف ـةيالو

 نمألاو ميقلا " نع ةيقـرشلا ةقطنملا يتفم يرملا حلـاص نب يلع خـيشلا ةلـيضفل ةيوبرت ةـرضاحم ىقتلملا

 .)ةيدايقلا تاراهملا ( نع بالطلا نوؤش ةدامع ديمع دعاسمل ةيبيردت ةرودو "يركفلا
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 حنملا بالط جماربو ةطشنأل يماتخلا لفحلا 

 .ه20/8/1440 سيمخلا :خيراتلا

 .ةسدنهلا ةيلك حرسم :ناكملا

 .بلاط200) (:نيديفتسملا ددع

 .ةعاس )50 (:تاعاسلا ددع

 لـيكو ـةيـاعرب ،حنملا بالط جماربو ـةطــــــشنأ مـاتخل الفح ،حنملا يدـانب ـةلثمم بالطلا نوؤــــــش ةدـامع تـمظن

 يف ،ه20/8/1440 قفاوملا سيمخلا موي كلذو ،يبيتعلا يزاغ روتكدلا ةداعــس ةيميداكألا نوؤــشلل ةعماجلا

 ةطــشنأو جماربل جاتنومو ،ةميرك ةينآرق ةوالت ىلع لفحلا جمانرب لمتــشاو ،ةــسدنهلا ةيلكل سيئرلا حرــسملا

 ةـطــــــشنأ يف نيكراــــــشملاو نيمعادـلل ميركتو لـفحلا يعارل ـةملكو بالطلا عم حوتفم ءـاقلو حنملا بالط

  .روضحلل ءاشع ةبجوو حنملا بالط جماربو

 

 نوعبرألا جرختلا لفح

 2019 ليربأ 14 قفاوملا ،ـه 1440 نابعش 9 دحألا :خيراتلا

 ةيعماجلا ةنيدملاب ديدجلا يضايرلا داتسالا :ناكملا

 يلحملا عمتجملاو ةعماجلا يبوسنم بالط نم )8000(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )800(:تاعاسلا ددع

 تارادإ نم ددــع عم هــبيترتو ةــعماــجلا بالطل نيعبرألا جرختلا لــفح ميظنتب بالطلا نوؤــــــش ةداــمع تــماــق

 ـةقطنملا ريمأ دوعــــــس لآ زيزعلاـدبع نب فيان نب دوعــــــس ريمألا يكلملا ومــــــسلا بحاــــــص ةياعرب ،ـةعمـاجلا

 ريمأ بئان دوـعس لآ زيزعلادبع نب نامـلس نب دهف نب دمحأ ريمألا يكلملا وـمسلا بحـاص رـوضحبو ،ةيقـرشلا

 مهنم ،)6467( ماعلا اذهل نيجيرخلا ددع غلب دقو ،بالطلا تاهمأو رومألا ءايلوأ رـوضحبو ،ةيقـرشلا ةقطنملا

 .تاصصختلاو تايلكلا فلتخم نم ،ةبلاط )5153(و ابلاط )1314(

  :ىلع لفحلا جمانرب لمتشاو

  يكلملا مالسلا -

  ةيميداكألا ةريسملا -

  ميركلا نآرقلا -

  نيجيرخلا ةملك -

 ةعماجلا ريدم يلاعم ةملك -

  مسقلا ءادأ -

  جئاتنلا نالعإ -

 لفحلا يعار ميركت -

 يجيرخلا عم ريمألا ومس ةروص -
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 ةطشنألا ماتخ لفح

 2019 ليربأ 17 قفاوملا ،ـه 1440 نابعش 12 ءاعبرألا :خيراتلا

 ةيعماجلا ةنيدملاب تارمتؤملا ةعاق :ناكملا

 .يلحملا عمتجملاو اهيبوسنمو ةعماجلا بالط نم 4000 :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )140(:تاعاسلا ددع

 ةياعر تحت ةطـشنألا ماتخ لفحب ،)ـــــــه1439/1440(يـساردلا ماعلل اهتطـشنأ بالطلا نوؤـش ةدامع تمتتخا

 ـةئيه ءاــــــضعأو تارادإلاو تـايلكلا ءاـدمعو ـةعمـاجلا ءالكو روــــــضحو ،شيبرلا ـهللا ـدبع روتكـدلا ـةعمـاجلا ريـدم

 ،نطولا بح يف تارابعب لفحلا حاتتفا متو ،بالطلاو نيمعادلا ءاكرـــشلاو لامعألا لاجر نم ددعو ،سيردتلا

 ماعلل ةيبالطلا ةطــــشنألا نم نيديفتــــسملا ددع نأ املع ،»باحسلا قناعن بابشلا ةمهب« :راعــــش تحت

 .ديفتسم فلأ )26( غلب يعماجلا

 :يهو ،تايلاعفلا نم ديدعلا ىلع لفحلا لمتشا •

 ميكحلا ركذلا نم تايآ •

  ينف ضرعم •

 ينطو تيربوأ •

 ةطشنألل بالطلا نوؤش ةدامع جاتنوم •

 بالطلا نوؤش ةدامع ديمع ةملك •

 ةيحرسم •

  )ريخلا داورو ةبهوم انأ( عادبإلاو زيمتلل داؤف هللا دبع ةقباسمب نيزئافلا نع نالعإلا •

 ةعماجلا ريدم ةملك •

 ةدامعلا ةطشنأ حاجنإ يف اومهسأ نيذلا تاسسؤملاو تارادإلاو ةمعادلا تاهجلا ميركت •

 ةعماجلا مجنب زئافلا نع نالعإلا •

 ةميق زئاوج ىلع بحسلا •
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 ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيلدابتلا تارايزلا

 
 )وريبلا( يلودلا اكيرمارتنأ ركسعم

 .ه22/11/1440-12 :خيراتلا

 وريبلا ةيروهمج :ناكملا

  .)7( :نيديفتسملا ددع

 مايأ 10 :ةدملا

 ةعاس )240( تاعاسلا ددع

-12 يف كلذو ،وريبلا ةلود ىلإ مالـــسلا لـــسر ةلحر ةلاوجلا يدان يف ةلثمم بالطلا نوؤـــش ةدامع تمظن

 :ىلإ ةلحرلا تفدهو ،مايأ )10( ةلحرلا رمتساو ،ه22/11/1440

 .ةيملاعلا ةيفشكلا حئاوللا ثيدحت §

 .ةفلختملا تافاقثلا ىلإ فرعتلا §

 .ةديدجلا حئاوللا ىلإ فثكم لكشب فرعتلل لمع شرو قيبطت §

 .مداق يفشك رمتؤمو ىدتنمو يروبماج نم ةمداقلا تاقاقحتسالا ىلع تيوصتلا §

 ةيفشكلا نيناوقلا قيبطت يف ةكراشملا §

 لابجلا قلست §

 ملاعلا يفاشك ماسو جمارب قيرط نع عمتجملا ةمدخ §

 .)ملاعلا لوح نم لاوج ٢٥٠٠( ركسعملا اذه يف نيكراشملا ددع ناكو •

 

 دلاخ كلملا ةعماج ةرايز

 .ـه 16/2/1440 :خيراتلا

 .نانثا نافرشمو ،اًبلاط )18( :نيديفتسملا ددع

 .ةعاس )15( :تاعاسلا ددع

 موي بالطلا نوؤـش ةدامع ةرايزب ةيملعلا تالحرلا جمارب نمـض اهبأب دلاخ كلملا ةعماج نم يبالط دفو ماق

 اهمدقت يتلا تامدخلا ىلع عالطالا متو ،نينثا نيفرــشمو ابلاط )18( نم نوكم ،ــــــــه 16/2/1440 سيمخلا

 ةطــــــشنألاو ،ةيبالطلا ةيدنألا لاجم يف لــــــصيف نب نمحرلادبع مامإلا ةعماج يف بالطلا نوؤــــــش ةدامع

 يف اهطباوــضو ةيبالطلا ةيدنألا نع الــصفم احرــش فيــضلا دفولل مدقو ،ةيــضايرلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا

 بالطلا رازو ،ةيبالطلا ةياعرلا ةدحوو يـــــضايرلا طاـــــشنلا نع حرـــــش ميدقت مت امك ،ريوطتلاو بيردتلا ةعاق

 .ةعماجلا معطم يف رئازلا دفولل ةفايضلا ميدقت متو ةيضايرلا ةلاصلاو ةدامعلا ضرعم
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 مامدلاب زافلتلا عمجم ىنبم ةرايز  

 .ـه5/3/1440 :خيراتلا

 مامدلا :ناكملا

 اًبلاط )20( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )15( :تاعاسلا ددع

 ةرايزلا تفدهو ،مامدلاب نويزفلتلا عمجم ىنبم ىلإ ةرايز يفاقثلا يدانلاب ةلثمم بالطلا نوؤش ةدامع تمظن

 فرعتلاو ،ةفلتخملا مالعإلا لئـاسو نيب نم زافلتلا رود ةيمهأب مهتيعوتو ،يمالعإلا بناجلاب بالطلا فيقثت

 ةمدختــسملا "تاريماكلا"و ريوــصتلا "تاهويدوتــسا"و رــشابملا ثبلا قرط نم زافلتلا ىنبم تايوتحم ىلإ

 فيـــشرأو ةبتكم ةرايزو ،روـــصلاو تاطقللا عاونأو ،ةفلتخملا ريوـــصتلا نونفب بالطلا فيرعتو ،هريغو لقنلل

 ماــقملا نطولل ءاــمتنالاو ءالولا ميق زيزعتب صاــخلا ضرعملا ةراــيزو ،اــهثب مت يتلا اــهعيمج جماربلا ظفح

 .عمجملاب

 

 

 دوعس كلملا ةعماج يف بالطلل ةصاخلا تاجايتحالا يوذ زكرم ةرايز

 .ـه 14/3/1440 :خيراتلا

 .بالطلا نوؤش ةدامع :ناكملا

 .نيفرشم )5(و ،اًبلاط )25( :نيديفتسملا ددع

 .تاعاس )10( :تاعاسلا ددع

 موي بالطلا نوؤــش ةدامع ةرايزب دوعــس ةعماج يف بالطلل ةــصاخلا تاجايتحالا يوذ زكرم يبالط دفو ماق

 تاعماجلا ةرايزل زكرملا ةطخ نمــــض ،نيفرـــــشم ةــــسمخو ابلاط )25( نم نوكم ،ـــــــــــه 14/3/1440 سيمخلا

 حيــضوتو ،ايعماج اميلعت  ةــصاخلا تاجايتحالا يوذ بالطلا ميلعت يف ةعماجلا ةبرجت ضرع فدهب ةيدوعــسلا

 بـيردـتلا ةـعـاق يف "تـنيوبروب" ضرع ميدـقت متو ،بالطلا نم ةـئفلا هذـهل زكرملا اـهمدـقي يتلا تاـمدـخلا

 ةيبالطلا ةيدنألا نع فيضلا دفولل لصفم حـرش ميدقت مت امك ،اهمدقي يتلا تامدخلاو زكرملا نع ريوطتلاو

 ،ةيبالطلا ةياعرلا ةدحوو يــضايرلا طاــشنلا نع حرــش ميدقت مت امك ،ريوطتلاو بيردتلا ةعاق يف اهطباوــضو

 ميدـقت متو ةدـامعلا ضرعم دـفولا رازو ةدـامعلا يف هـيجوتلاو داــــــشرإلا زكرم ـاهمدـقي يتلا تـامدـخلا مهأو

  .ةعماجلا معطم يف رئازلا دفولل ةفايضلا
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 يناثلا ةيطسولا ءارفس ىقتلم

 .ه25/5/1440-23 نم ةرتفلا يف :خيراتلا

  ةنيدملاب ةبيط ةعماج :ناكملا

 نانثا نافرشمو بالط )5( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )30( :تاعاسلا ددع

 نم ةثلاثلا ةخــسنلا تايلاعفب بالطلا نوؤــش ةدامع يف ةلثمم لــصيف نب نمحرلادبع مامإلا ةعماج تكراــش 

 ،ينطولا راوحلل زيزعلا دبع كلملا زكرم عم نواعتلاب همظنت يذلا ةبيط ةعماجب  "ةيطـــــسولا ءارفـــــس" جمانرب

 بحـاص رـوضحبو ،ةيريخلا ظوفحم نب ملـاس ـةسـسؤم عم ةكاـرشبو ،ةرونملا ةنيدملا ةقطنم ريمأ وـمس ةياعرب

 ةعماج ريدم يلاعمو ،ةرونملا ةنيدملا ةقطنم ريمأ بئان ،لــــصيفلا دلاخ نب دوعــــس ريمألا يكلملا ومــــسلا

 .ةيدوعـس ةيلكو ةعماج 30 نولثمي ةبلاطو اًبلاط 180 ةكرـاشمبو ،ينارـسلا نالبق نب زيزعلادبع روتكدلا ةبيط

 اهددع غلب يتلا ، اهلك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تاعماج نم بالطلا نم ةبخن باطقتسا قيرط نع كلذو ،

  ،ةكلمملا قطانم فلتخم نم ةعماج )٣٠(

 ركفلا يف اهءانبو ،ةيطـــسولا ةيبابـــشلا ةيـــصخـــشلا قيمعت ةثلاثلا هتخـــسن يف ةيطـــسولا جمانرب فدهيو 

 يعمـاجلا بـابــــــشلا نيب فلـآتلا قيقحتو ،قيبطتلاو ـلمعلـاب ـةيطــــــسولا ميهـافم طبرو ،كولــــــسلاو ـلمعلاو

 ةيدنأ لالخ نم بابــشلا نيكمتو ،اهتـــشقانمو ءارآلا ىلإ تاـــصنإلاو راوحلا ىلع بابـــشلا بيردتو ،همحالتو

 .هزيزعتو لادتعالاو طسوتلل يلومشلا موهفملا رشن يف ةصصختملا ةيعمتجملا ةدايرلا

 ثارتلل ةرهوجلاو ةولفلا فحتم ةرايز

 .ه 6/1440 /13 نم ةرتفلا يف :خيراتلا

 مامدلا :ناكملا

 .نيفرشم ةثالثو ابلاط )33( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )15( :تاعاسلا ددع

 كلذو ،ةرهوجلاو ةولفلا فحتم ىلإ ةرايز لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماجب بالطلا نوؤش ةدامع تمظن

 ءـامتنالا حور ميهـافم سرغو يفـاقثلا ثوروملـاب بالطلا فيرعت فـدهب ،ه13/6/1440 قفاوملا نينثالا موي

 ىلإ فرعتلل ؛بناجألا حنملا بالطو نييدوعــــسلا بالطلل ةــــصرفلا ءاطعإو ،ةماعلا ةفاقثلا ةدايزو ،ينطولا

 ةورثلا هذه لاـــصيإو ،ةكلمملا راثأب فيرعتلاو ،ةميدقلا تاراـــضحلاب اهتقالعو اهخيراتو ةكلمملا ناكـــس ةفاقث

 ةيثارتلاو ةيرثألا تاضورعملا قيرط نع ةيفاقثلا
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  ةيلامشلا دودحلا ةعماج ةرايز

 .ـه 17/7/1440 :خيراتلا

 بالطلا نوؤش ةدامع :ناكملا

 فرشمو ،بالط )5( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )25( :تاعاسلا ددع

 فدهب ،ــــه 17/7/1440 دحألا موي بالطلا نوؤش ةدامع ةرايزب ةيلامشلا دودحلا ةعماج نم يبالط دفو ماق

 يف لـــــصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج يف بالطلل نوؤـــــش ةدامع اهمدقت يتلا تامدخلا ىلع عالطالا

 دفولل مدقو ،ةيـــــصـــــصختلاو ةماعلا ةيبالطلا ةيدنألاو ،ةـــــضايرلا ةطـــــشنألاو ،ةيبالطلا ةياعرلا ةدحو لاجم

 .ةدامعلا اهردصت يتلا ةيبالطلا حوب ةلجم نم خسنو ،اهتازاجنإو ةدامعلا ةطشنأ نع لصفم حرش فيضلا
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 تارودلاو ةماعلا تاقباسملا
 

  اهبأب دلاخ كلملا ةعماجب ةيدوعسلا تاعماجلل يفاقثلا دايبملوألا ةقباسم

 .ه7/7/1440-3 ةرتفلا يف :خيراتلا

 .اهبأب دلاخ كلملا ةعماج :ناكملا

 .نيفرشم ةعبرأو ،ابلاط )18(:نيديفتسملا ددع

 .ةعاس )80(:تاعاسلا ددع

 دايبملوألا تاــــــسفانمب بالطلا نوؤــــــش ةدامع يف ةلثمم لــــــصيف نب نمحرلادبع مامإلا ةعماج تكراــــــش

 "يف ةـيعماـجلا ةـنيدـملـاب كـلذو اـهبأـب دـلـاخ كـلملا ةـعماـجب ،ـةيدوعــــــسلا تاـعماـجلا بالطل لوألا يفـاقثلا

 امكحم 60 تاسفانملا ميكحت ىلع ماق ،افلتخم ايفاقث الاجم 20 يف اـوسفانت بلاط 200 ةكراشمبو ،"رقيرق

 . ةــــــــيدوــــــــعـــــــــــــسلا تاــــــــعــــــــماــــــــجــــــــلا فــــــــلــــــــتــــــــخــــــــم نــــــــم اـــــــــــــصـــــــــــصخــــــــتــــــــم

 ،نطولا ءانبأ ىدل راكتبالاو عادبإلا حور ةيمنت ةيدوعـــــسلا تاعماجلا بالطل لوألا يفاقثلا دايبملوألا فدهو

 يعولا رــــــشنو ،روهظلاو عاـدبإلا وحن ـاهزيفحت فـدهب ،ـةعونتملا تـاقـاطلاو ـةباــــــشلا بـهاوملا فاــــــشتكاو

 .بالطلا طاسوأ نيب اهتيمهأو ةفاقثلا موهفمب

 ،ةيوبنلا ةريــسلاو ،ةيوبنلا ةنــسلاو ،ةوالت بذعأو ،ميركلا نآرقلا ظفح لمــشت سفانتلل ةحورطملا تالاجملا

 ـةصقلاو ،)اماردونوم( حـرسملاو ،يطبنلا رـعشلاو ،حـيصفلا رـعشلاو ،ةيرـعشلا ةلجـاسملاو ،حـرشلاو ،ءاقلإلاو

 ريوــــصتلاو ،يئوــــضلا ريوــــصتلاو ،يروتاكيراكلا مــــسرلاو ،يليكــــشتلا مــــسرلاو ،يبرعلا طخلاو ،ةريــــصقلا

 ؛ةيعمتجملا ةمدخلاو ،ةريـــصقلا مالفألاو ،ةيفاقثلا تاقباـــسملاو ،)ميمــــصتلا( يمقرلا نفلاو ،يليكـــشتلا

 دايبملوألا ةيار ةزئافلا ةعماجلا ملـــــست نأ ىلع ،دايبملوألا تالاجم فلتخم يف ةيعامجو ةيدرف تاـــــسفانمب

 .ماتخلا لفح يف

 

 ةـــعــماـــج 16 ىوتسم ىلع ثلاثلا زكرملا ىلع لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج تلصحو

 ةـطقن 2800 تدـــــصحو لوألا زكرملا دـلاـخ كـلملا ةـعماـج تـققحو ،ةـطقن 1700 تـققحو ةـكراـــــشم

 .امهنم لكل ةطقن 1850 عقاوب يناثلا زكرملا يف ميصقلاو فئاطلا اتعماج تءاجو
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 :ةيتآلا تالاجملا يف ،ةكراشم )18(ب لصيف نب نمحرلادبع مامإلا ةعماج تكراش

 

 ةيتآلا جئاتنلا ىلع ةعماجلا تلصحو

 هيلع لصح يذلا زكرملا كراشملا بلاطلا مسا ةقباسملا مقرلا

 لوألا زكرملا دميحولا زيزعلا دبع ةزمح يئوضلا ريوصتلا 1

 لوألا زكرملا ةفيلخلا ةزمح مازع يليكشتلا ريوصتلا 2

 يناثلا زكرملا ناديعسلا دمحم حلاص ةيعمتجملا ةمدخلا 3

 يناثلا زكرملا عورزملا يلع رذنملا ةيوبنلا ةريسلا 4

 ثلاثلا زكرملا يبرحلا دعسم يزوف هلإلا دبع ءاقلإلا 5

 كراشملا بلاطلا مسا ةقباسملا مقرلا

 يدلاخلا ناملس نمحرلا دبع الماك ميركلا نآرقلا ظفح 1

 رداقلا دبعلا دمحأ دمحم ةوالت بذعأ 2

 حالص نسح نيسح دمحم ةيوبنلا ةنسلا 3

 عورزملا يلع رذنملا ةيوبنلا ةريسلا 4

 يبرحلا دعسم يزوف هلإلادبع ءاقلإلا 5

 دميح وبأ دلاخ زيزعلا دبع حرشا 6

 جليعدلا زيزعلا دبع حلاص حيصفلا رعشلا 7

 ينوميملا دلاخ ديزي يطبنلا رعشلا 8

 يرطاشلا يمشن يداهلا دبع كل حرسملا 9

 ينارهزلا هللا دبع مازع ةريصقلا مالفألا 10

 ناديعسلا دمحم حلاص ةيعمتجملا ةمدخلا 11

 ةيفاقثلا ةقباسملا 12

 خيشلا ريهز زيزعلا دبع-1

 يلابجلا ميركلا دبع دمحم-2

 فيرط ديلو دلاخ-3

 نيسح راتخم رماع ةريصقلا ةصقلا 13

 ةوطع فسوي نمحرلا دبع )يليكشتلا مسرلا( 14

 دمحم دومح يلع لداع ريتاكيراكلا مسر 15

 دميحولا زيزعلا دبع ةزمح يئوضلا ريوصتلا 16

 ةفيلخلا ةزمح مازع يليكشتلا ريوصتلا 17

 يرهشلا رمع نمحرلا دبع يمقرلا نفلا 18
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 ةماعلا تاقباسملا

 .ه1439/1440 ماعلل لوألا يساردلا لصفلا لالخ :خيراتلا

 نيديفتسم )203( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )70( :تاعاسلا ددع

 فدهب ،ةيبرعلا ةغلل يملاعلا مويلا ةبــسانمب ةماعلا تاقباــسملا نم ةعومجم بالطلا نوؤــش ةدامع تمظن

 كلذو ،بالطلا دنع رعــــشلاو ءاقلإو ةباطخلا ةبهوم فاــــشتكاو ةيمنتو ،ةيبرعلا ةغللاب بالطلا ةلــــص قيمعت

 ،هديوجتو ميركلا نآرقلا ظفح( :تاقباــسم لالخ نم ،ه1439/1440 يــساردلا ماعلا نم لوألا لــصفلا لالخ

 ةـــــصقلاو ،داـــــشنإلاو ،ةباطخلاو ءاقلإلاو ،يرعـــــشلا ءاقلإلاو فيلأتلاو ،هريـــــسفتو فيرـــــشلا ثيدحلا ظفحو

 .)رحلا مسرلاو ،ريتاكيراكلا مسرو ،يبرعلا طخلاو ،يحرسملا فيلأتلاو ،ةريصقلا

 

 ةقباسملا ةيؤر

 ،رواحملا ةددعتم ةينف ةقبـاسم لالخ نم كلذو ،ةيبرعلا ةغللا ىلإ ءامتنالا رعـاشم ةمجرت يف زيمتلاو عادبإلا

 .لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج بالط فدهتست

 

  ةقباسملا فادهأ

 .ءاطعلا نطو ةيوهو ،ميركلا نآرقلا ةغل اهنوك ،ةيبرعلا ةغللاب زازتعالا ةيمنت -1

 .اهتياعرو اهعيجشتو اهتيمنتو ،ةددعتملا ةيبدألا بهاوملا فاشتكا  -2

 .عيفر يقوذ ىوتحم ميدقت لالخ نم ةلضافلا ةيمالسإلا ميقلا زيزعت -3
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 ميركلا نآرقلا ةقباسم 

 :يتآلاك جئاتنلا تناكو تاقباسملا ميكحت متو ،ابلاط )55( :اهعيمج تايوتسملا يف نيكراشملا ددع

 

 الماك ميركلا نآرقلا- لوألا ىوتسملا جئاتن

 

 

 

 

 

 

 اءزج نورشع وهو :يناثلا ىوتسملا جئاتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءازجأ ةرشع :ثلاثلا ىوتسملا جئاتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيلكلا مسالا مقرلا

 نوناقلاو ةعيرشلا يدبع دومحم نمحرلا دبع 1

 ةينآرق تاسارد -ةيبرتلا يداب يلع دمحم فسوي 2

 يرشب-بطلا يجرخب ناورم رمع 3

 ةيلكلا مسالا مقرلا

 نوناقلاو ةعيرشلا ةيلك يكرتلا يلع نب دمحأ نب يلع 1

 ةيبرتلا دمحم ركبأ نمحرلا دبع 2

 ةعيرشلا يزازاف قاحسإ حلاص ظيفحلا دبع 2

 ةيبرتلا رمع ركبأ دماح 3

 ةعيرشلا خيش مدآ ليعامسإ 3

 ةيلكلا مسالا مقرلا

 ةينآرق تاسارد– ةيبرتلا ةيلك يدلاخلا ناملس نمحرلا دبع 1

 يسدنه-ةيريضحتلا ةنسلا بلاط فسوي نيدلا رخف 2

 ةينآرقلا-ةيبرتلا ةيلك الود هللا دبع 3
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 ءازجأ ةسمخ :عبارلا ىوتسملا جئاتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثيدحلا ةقباسم جئاتن

 :يتآلاك جئاتنلا تناكو تاقباسملا ميكحت متو ،ابلاط )23( نيكراشملا ددع     

 

 ةيلكلا مسالا مقرلا

 ةعيرشلا حالص نسح نيسح دمحم 1

 ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا يبرغم لصيف نب ةماسأ 2

 نوناقلاو ةعيرشلا ةيلك ديميحملا ميهاربإ حلاص كلملا دبع 3

 

 

 )يناثلا زكرملا( يحرسملا صنلا ةقباسم جئاتن

 :يتآلاك جئاتنلا تناكو تاقباسملا ميكحت متو ،بالط )3( نيكراشملا ددع

 

 ةيلكلا مسالا مقرلا

 بطلا ةيلك ينارهزلا ميحرلا دبع دهف 2

 

 

 

 

 ةيلكلا مسالا مقرلا

 نوناقلاو ةعيرشلا عورزملا يلع نب رذنملا 1

 نوناقلاو ةعيرشلا رداقلا دبعلا دمحأ نب دمحم 1

 ةيقيبطتلا تاساردلا ةيلك يريتبلا دمحم ةماسأ 2

 ةعيرشلا ةيلك راسوبيلأ فيلأ داشرأ 3

 ةسدنهلا ناورق هللا دبع ناطلس 3
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  ةباطخلاو ءاقلإلا ةقباسم جئاتن

 :يتآلاك جئاتنلا تناكو تاقباسملا ميكحت متو ،ابلاط )36( نيكراشملا ددع

 

 

 

 

 

 

 

  رعشلا ةقباسم جئاتن

 :يتآلاك جئاتنلا تناكو تاقباسملا ميكحت متو ،ابلاط )21( نيكراشملا ددع

 

 ةيلكلا مسالا مقرلا

 طيطختلاو ةرامعلا دمحم دومح يلع لداع 1

 ةحارجلاو بطلا جليعدلا حلاص زيزعلا دبع حلاص 2

 نوناقلاو ةعيرشلا رداقلا دبعلا دمحأ نب دمحم 3

 بطلا ةيلك ليعامسإ لآ دمحم مشاه 3

 

 

  داشنإلا ةقباسم جئاتن

 :يتآلاك جئاتنلا تناكو تاقباسملا ميكحت متو ،ابلاط )13( نيكراشملا ددع

 

 ةيلكلا مسالا مقرلا

 بطلا يمشنلا دمحأ دمحم دمحأ 1

 ةيبرتلا ناميغجلا دمحأ هللا دبع 2

 يريضحت يجاحلا رقاب دمحم 3

 ةيبرت حلاصلا ريخ دمحم 3

 

 

 ةيلكلا مسالا مقرلا

 عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا ىسيعلا نيسح رماع 1

 ةعيرشلا حالص نسح نيسح دمحم 2

 نوناقلاو ةعيرشلا ةيلك ديميحملا ميهاربإ حلاص كلملا دبع 3

 لامعأ ةرادإ دمحأ دمحم بعصم 3
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 يبرعلا طخلا ةقباسم جئاتن

 :يتآلاك جئاتنلا تناكو تاقباسملا ميكحت متو ،بالط )7( نيكراشملا ددع

 

 ةيلكلا مسالا مقرلا

 بطلا ةيلك ليعامسإ لآ دمحم مشاه 1

 ةيبرتلا يولع نسح ةرديح نيسح 2

 ةيبرتلا ةيلك يدلاخلا ناملس نمحرلا دبع 3

 

 

 رحلا مسرلا ةقباسم جئاتن

 :يتآلاك جئاتنلا تناكو تاقباسملا ميكحت متو ،بالط )9( نيكراشملا ددع

 

 ةيلكلا مسالا مقرلا

 طيطختلاو ةرامعلا ةيلك ةوطع فسوي نمحرلادبع 1

 طيطختلاو ةرامعلا دمحم دومح يلع لداع 2

 بطلا ماغمغلا يلع دومحم 3

 

 

 ريتاكيراكلا مسر ةقباسم جئاتن

 :يتآلاك جئاتنلا تناكو تاقباسملا ميكحت متو ،بالط )7( نيكراشملا ددع

 

 ةيلكلا مسالا مقرلا

 طيطختلاو ةرامعلا دمحم دومح يلع لداع 1

 طيطختلاو ةرامعلا دعس دمحأ دعس دمحم 2

 ةيبرتلا يولع نسح ةرديح نيسح 3
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 ةريصقلا ةصقلا ةقباسم جئاتن

 :يتآلاك ميكحتلا جئاتن تناكو ةقباسملا ميكحت متو ،ابلاط )28( :نيكراشملا ددع

 

 ةيلكلا مسالا مقرلا

 بوساحلا مولع نيسح راتخم رماع 1

 لامعألا ةرادإ دمحأ دمحم بعصم 2

 بطلا يمشنلا دمحم دمحأ 3

 عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا ىسيعلا يلع نيسح رماع 3

 

 

 

 يرودلا يفاقثلا لايدنوملا ةقباسم

 .)ـه1440-1439(يعماجلا ماعلا نم لوألا يساردلا لصفلا لالخ :خيراتلا

  ابلاط )279( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )200( :تاعاسلا ددع

 نب نمحرلاـدبع مـامإلا ـةعمـاج بالطل يفـاقثلا لـايـدنوملا ناونعب ـةقباــــــسم بالطلا نوؤــــــش ةدـامع تـمظن

 ةيفـصتلا متي ،تايوتـسم ةدع ىلع ةقباـسملا تمتو ،ةيــساردلا تايوتـسملاو تايلكلا فلتخم يف ، لـصيف

 نيب سفـانت لمع متي بالط ـةثالث نم قيرف لك نوكتي تـايلكلا ـلخاد قرف نيوكت لالخ نم تايلكلا لخاد نم

 .تاعومجم ثالث تايلكلا ميسقت متي مث ،ةيلكلا نع بالط ةتس ةيئاهنلا يف لثميل قرفلا

 

 ةقباسملا فادهأ

ü ةءارقلاو ةفاقثلا ةميق خيسرت. 

ü لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج بالط ىدل يفاقثلا يعولا رشن. 

ü بالطلا نيب ةيفاقثلا ةسفانملا حور قلخ. 

ü بالطلا نيب تاربخلاو تامولعملا لدابت. 
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 ةقباسملا لحارم

 :لحارم ثالث نم جمانربلا نوكتي

 لثمم زئافلا قيرفلا نوكي ثيحب ،ةعماجلا تايلك نم ةيلك لك لخاد قرفلا نيب ةــــسفانملا :ىلوألا ةلحرملا -1

 ـةيلكلل نيلثمملا بالطلا دـدع حبــــــصيل ،ىرخألا قرفلا نم بالط ـةثالث رـايتخا عم ـةمدـاقلا ـلحارملا يف ـةيلكلل

 .بالط ةتس )6(

 ،ـةعرقلا لالخ نم تـاعومجم ثالث تـايلكلا ميــــــسقت متي ثـيحب ،تايلكلا نيب ةــــــسفـانملا :ةينـاثلا ـةلحرملا -2

 .ةيئاهنلا ةلحرملا ىلإ ةعومجم لك نم لوألا زكرملا دعصي

 يفـاقثلا ـةعمـاجلا لـايـدنوم بـقل ىلع لوــــــصحلل تـايلك ثالث سفـانتت ،ـةيئـاهنلا ـةلحرملا :ـةثلـاثلا ـةلحرملا -3

 .ةعماجلا ىوتسم ىلع

 

 ةقباسملا ذيفنت

 :يه تايلك ثالث يئاهنلل لصوو ،اعيمج ،هلحارم يف جمانربلا ذيفنت مت

 لامعألا ةرادإ ةيلك -1

 ضيرمتلا ةيلك -2

 طيطختلاو ةرامعلا ةيلك -3

 

 لاـيدـنوملا سأـك ىلعو لوألا زكرملا ىلع طيطختلاو ةراـمعلا ةـيلك تـلـــــصح ةـيئاـهنلا ةـلحرملا يف

 زكرملا ىلع ضيرمتلا ةيلك تلـــصحو ،يناثلا زكرملا ىلع لامعألا ةرادإ ةيلك تلـــصحو ،يفاقثلا

 .ثلاثلا
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 ةعماجلا مجن ةقباسم

 .ه1439/1440 يعماجلا ماعلا لالخ :خيراتلا

 .ابلاط )13 (:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )200( :تاعاسلا ددع

 نمحرلادبع مامإلا ةعماج بالطل "اهتردو ةعماجلا مجن " ناونعب ةيونس ةقباسم بالطلا نوؤش ةدامع مظنت

 متي ثيحب تايلكلا لخاد نم ةيفـصتلا متي ،ةـيساردلا تايوـتسملاو تايلكلا فلتخم يف ،مهعيمج لـصيف نب

 قفو ،ةـعماـجلا مجن رـايتخال تـايلكلا موجن نيب سفـانت لـمع متيو ،ةـيلكلا لـثمي "ةـيلكلا مجن " بـلـاط راـيتخا

 هميقت يذلا ةطــــشنألا ماتخ لفح يف ةعماجلا مجنب زئافلا مــــسا نع نالعإلا متيو ،ةحــــضاوو ةددحم ريياعم

 صاخلا ةعماجلا ملع ميلــست متيو ،ماع لك نم يناثلا يــساردلا لــصفلا ةياهن يف بالطلا نوؤــش ةدامع

 .ةعماجلا مجنب اهبلاط زئافلا ةيلكلل ةقباسملا راعشب

 تناكو ،ةطــــــشنألا ماتخ لفح يف ،ه1439/1440 يــــــساردلا ماعلل ةعماجلا مجنب زئافلا نع نالعإلا متو

 :يلاتلاك جئاتنلا

 بطلا ةيلك / يبرحلا يزوف هلإلادبع :لوألا زكرملا

 نوناقلاو ةعيرشلا ةيلك / ناديوسلا رصان ديمحلا دبع :يناثلا زكرملا

 ةيبرتلا ةيلك / يريمعلا يلع نمحرلا دبع :ثلاثلا زكرملا

 

 .ىلوألا )TOT( نيبردملا بيردتو دادعإ ةرود

 .ه2/6/1440 -28/5 :خيراتلا

 ريوطتلاو بيردتلا ةعاق :ناكملا

 اًبلاط )30( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )25( :تاعاسلا ددع

 مايأ )5( :جمانربلا ةدم

 ةعماج بالطل ")TOT( نيبردملا ــــــ بيردتو ــــــ دادعإ "ناونعب ةيبيردت ةرود بالطلا نوؤش ةدامع تماقأ

 جمانربلا رمتـــساو ،ةرودلل اًبلاط )30( رايتخا متو ،ه2/6/1440-28/5 ةرتفلا يف ،لـــصيف نب نمحرلادبع مامإلا

 :يلي ام ةرودلا تفدهو ،ايموي تاعاس ثالث عقاوب ،ةيلاتتم مايأ ةسمخ ةدم

 ءاقلإلاو ضرعلا تاراهم بالطلا بيردت .1

 ةيبيردتلا جماربلا ميمصت تاراهم باستكا .2

 ةيبيردتلا جماربلا ةيلعاف مييقت .3

 ةيبيردتلا جماربلا دادعإ تايجيتارتساب بالطلا ديوزت .4

 



 

 38 

 .ةيناثلا )TOT( نيبردملا بيردتو دادعإ ةرود

 .ه29/6/1440-25 :خيراتلا

 ريوطتلاو بيردتلا ةعاق :ناكملا

 اًبلاط )30( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )25( :تاعاسلا ددع

 مايأ )5( :جمانربلا ةدم

 مامإلا ـةعماج بالطل ")TOT( نيبرـدملا بـيرـدتو داـدعإ "ناونعب ـةيبيرـدت ةرود بالطلا نوؤــــــش ةدـامع تمـاقأ

 ةدم جمانربلا رمتــــــساو ،ةرودلل اًبلاط )26( رايتخا متو ،ه29/6/1440-25 ةرتفلا يف ،لــــــصيف نب نمحرلا دبع

 :يليام ةرودلا تفدهو ،ايموي تاعاس ثالث عقاوب ،ةيلاتتم مايأ ةسمخ

 

 :ةرودلل ةماعلا فادهألا

 .يفارتحالا بيردتلا تاراهم باستكا .1

 .ءاقلإلاو ضرعلا تاراهم ناقتإ .2

 .ةيبيردتلا جماربلا ميمصت تاراهم باستكا .3

 .ةيبيردتلا جماربلا سايقو مييقت .4

 .ةيبيردتلا تاسلجلل ةطخ لمع ةيفيك ةفرعم .5

 .ةيبيردتلا جماربلا دادعإ تايجيتارتساب نيكراشملا ديوزت .6

 

 

 )بالطلل( ةلعافلا ةدايقلا جمانرب

 .ه20/7/1440 ءاعبرألا موي ىتح ه16/7/1440 تبسلا موي نم :خيراتلا

 .بالطلا نوؤش ةدامع يف ريوطتلاو بيردتلا ةعاق :ناكملا

 .ابلاط )30(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )40( :تاعاسلا ددع

 

 جمانربلاب فيرعتلا

 تـايوتــــــسملاو تـايلكلا فلتخم يف مهعيمج بالطلل بالطلا نوؤــــــش ةدـامع ـهمـدقت يبيرـدت جمـانرب وه   

 يتلاو ،ةرثؤملا ةلاعفلا ةدايقلا ىنعمل يقيقحلا مهفلا ىلإ لوــصولا بلاطلا هلالخ نم عيطتــسي ،ةيــساردلا

 ةدــع ىلع جماــنربلا يوحيو ،اــهقيقحت بولطملا فادــهألا وحن مههيجوتو نيرخآلا يف ريثأــتلا ىلع لــمعت

 ،ةيرظنلا ميهافملاو ةيلمعلا ةــــسرامملا قيرط نع ةيدايقلا تاراهملا بالطلا اهلالخ نم لمكتــــسي ،تاراهم
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 طيطختلا قيبطتو ةداــيقلا يف ةــيوبنلا جذاــمنلا ىلع زيكرتلاو ةــعجارملا اـــــــصرف بالطلل جماــنربلا رفوي اــمك

 ةـهجاومل ؛يلاـعفنالا يعولاو تاـمزألا  ةرادإ ةرـاهمو رارقلا ذـاختاو تالكــــــشملا لـح ةراـهمو يجيتارتــــــسالا

 رمتــــسي جمانرب لالخ نم ،جمانربلا ةدم لوط نيــــصتخم نيهجومو نيبردم فارــــشإب ةيقيقحلا ةايحلا تايدحت

 اـذه نمــــــضتو ،ةيركف تاراوحو ،ةيلمع تاقيبطتو ،ـةيبيردت ـلمع شرو ـهللختي ،ةعاــــــس 20 عقاوب ،ـاعوبــــــسأ

 :ةيتآلا رواحملا جمانربلا

 .ةدايقلا تايساسأ :لوألا روحملا

 .يدايقلا طيطختلا تاراهم :يناثلا روحملا

  .رارقلا ذاختاو تالكشملا لح :ثلاثلا روحملا

 .تامزألا ةرادإ :عبارلا روحملا

  .يلاعفنالا يعولا :سماخلا روحملا

 .ةدايقلا يف ةيوبن جذامن :سداسلا روحملا

 

 جمانربلا فادهأ

 .ةلعافلا ةدايقلا يف ةيساسألا فراعملا باستكا -1

 .يجيتارتسالا طيطختلا تاراهم باستكا -2

 .اهتاقيبطتو رارقلا ذاختاو تالكشملا لح تاراهم باستكا -3

 .تامزألا ةرادإ تاراهم ةداجإ -4

 .ةنزتملا ةلعافلا ةيدايقلا ةيصخشلا لقصل يلاعفنالا يعولا تاراهم باستكا -5

 .ةدايقلا يف ةيوبنلا جذامنلا نم ملعتلا -6
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 ةيعادبإلا تاراهملا جمانرب 

 ـةقيرطب تارـاهملا قيبطتو ملعت ىلع بالطلا ةـدعاــــــسمل فـدهي بالطلا نوؤــــــش ةدـامع هذـفنت جمـانرب وه

 بلاطلا ىلع يـــــسفن رثأ اهل ةيرـــــصع ةيعادبإ تالاجم يف بالطلا تاراهم لقـــــص ىلإ يدؤت يتلاو ةيلمع

 ـدعب مهتءـافك عفرو تارـاهملا هـذه نم ةرـاهم نـاقتإ لـاح يف عقوتملا يداــــــصتقالا دودرملا ىلإ ـةفاــــــضإلـاب

 :يهو ،ه1439/1440 يعماجلا ماعلا لالخ جماربلا نم ددع ذيفنت متو ،ةعماجلا نم جرختلا

 

 "يحرسملا ليثمتلا ةرود " ةيعادبإلا تاراهملا جمانرب

 ه17/5/1440 ءاعبرألا ىتح ه14/5/1440 دحألا موي نم :خيراتلا

 .بالطلا نوؤش ةدامع يف ريوطتلاو بيردتلا ةعاق :ناكملا

 .ابلاط )28(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )20(:تاعاسلا ددع

 تاراهملا جمانرب نمــــض "يحرــــسملا ليثمتلا ةرود "ناونعب ةيبيردت ةرود بالطلا نوؤــــش ةدامع تمظن

 حرــــــسملا مــــــسق سيئرو جرخملاو ـلثمملا ـاهمـدق ،لــــــصيف نب نمحرلا دبع مـامإلا ـةعمـاج بالطل ـةيعاـدبإلا

 دـدع غلب ـدقو ،ه17/5/1440-14 ةرتفلا يف ،نـاثرولا دــــــشار ذـاتــــــسألا مـامـدلا عرف نونفلاو ـةفـاقثلا ـةيعمجب

 ،ايموي تاعاــــس ثالث عقاوب ،ةيلاتتم مايأ ةعبرأ ةدم ةرودلا ترمتــــساو ،اًبلاط )17( ةرودلا نم نيديفتــــسملا

 :يليام ةرودلا تفدهو

 يحرسملا ليثمتلا تاراهم بالطلا بيردت .1

 لاجترالا تاراهم باستكا .2

 يحرسملا ليثمتلا تاراهم يف بالطلا ءادأ مييقت .3

 يحرسملا ليثمتلل ةيساسألا تاراهملاب بالطلا ديوزت .4

  

 "يبرعلا طخلا نف ةرود " ةيعادبإلا تاراهملا جمانرب

 ه24/5/1440 ءاعبرألا ىتح ه21/5/1440 دحألا موي نم :خيراتلا

 .بالطلا نوؤش ةدامع يف ريوطتلاو بيردتلا ةعاق :ناكملا

 .ابلاط )17(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )20(:تاعاسلا ددع

 ةيعادبإلا تاراهملا جمانرب نمـــــض "يبرعلا طخلا نف "ناونعب ةيبيردت ةرود بالطلا نوؤـــــش ةدامع تمظن

 طـاطخ ملـاع رـاتخم ـذيملت ينـاطحقلا ـةماــــــسأ طـاطخلا ـاهمـدق ،لــــــصيف نب نمحرلا ـدبع مـامإلا ـةعمـاج بالطل

 ،اًبلاط )17( ةرودلا نم نيديفتـــــسملا ددع غلب دقو ،ه24/5/1440-21 ةرتفلا يف ،ةفرـــــشملا ةبعكلا ةوـــــسك

 :يلي ام ةرودلا تفدهو ،ايموي تاعاس ثالث عقاوب ،ةيلاتتم مايأ ةعبرأ ةدم ةرودلا ترمتساو
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 يناويدلا طخلا ةباتك تاراهم بالطلا بيردت .1

 يناويدلا طخلا ةباتك تاراهم باستكا .2

 يناويدلا طخلا ةباتك تاراهم يف بالطلا ءادأ مييقت .3

 

 

 " رحلا مسرلا ةرود " ةيعادبإلا تاراهملا جمانرب

 ه13/7/1440 ءاعبرألا ىتح ه10/7/1440 دحألا موي نم :خيراتلا

 .يبالطلا ناكسإلا يف B4 ىنبم ةعاق :ناكملا

 .ابلاط )20(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )20(:تاعاسلا ددع

 بالطل ةيعادبإلا تاراهملا جمانرب نمــض "رحلا مــسرلا "ناونعب ةيبيردت ةرود بالطلا نوؤــش ةدامع تمظن

 دقو ،ه13/7/1440-10 ةرتفلا يف ،فوــصملا نيــسح ماــسرلا اهمدق ،لــصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج

 تاعاـــس ثالث عقاوب ،ةيلاتتم مايأ ةعبرأ ةدم ةرودلا ترمتـــساو ،اًبلاط )20( ةرودلا نم نيديفتـــسملا ددع غلب

 :يلي ام ةرودلا تفدهو ،ايموي

 .ةينوللا تاعومجملاو ناولالا ةرئاد ىلإ فرعتلا .1

 .ةحوللا ىلع ميمصتلا لقن .2

 .ناولألا عم قفاوتت يتلا حطسلاو سفناكلا عاونأ ىلإ فرعتلا .3

 ةحوللا سيسأت ةقيرط .4

 شرفلا عاونأ مادختسا ةقيرطو نيولتلا تاينقت عم ةريغص ةحول ىلع ناولألا ةبرجت .5

  لكشلا لخاد ةشرفلا ةكرحو نيولتلا تاينقت ىلإ فرعتلا .6

  ةحوللا لخاد لمعلا نسحتل رصانعلا نيب طبرلا .7

 .رونلاو لظلاو لاكشألل ةيلعفلا ناولألا عضو .8
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 " ىلوألا هيرتروبلا ريوصت ةرود " ةيعادبإلا تاراهملا جمانرب

 .ه14/7/1440 دحألا موي نم :خيراتلا

 .ديدجلا يعماجلا مرحلا :ناكملا

 .بالط )10(:نيديفتسملا ددع

 .تاعاس )8(:تاعاسلا ددع

 تاراهملا جمانرب نمـــض " ىلوألا هيرتروبلا ريوـــصت "ناونعب ةيبيردت ةرود بالطلا نوؤـــش ةدامع تمظن

 لوألا زكرملا ىلع زئاح دميحولا ةزمح بلـاطلا ـاهمدق ،لــــــصيف نب نمحرلاـدبع مامإلا ـةعماج بالطل ـةيعادبإلا

 زئاح هنأ امك ،اهبأب دلاخ كلملا ةعماجب ةيدوعـــسلا تاعماجلل يفاقثلا دايبملوألاب يفارغوتوفلا ريوــصتلا يف

 دقو ،ه14/7/1440 خيراتب كلذو ،.2019 ةيقـرشلا مـسوم ةقبـاسمل يمويلا يدحتلا يف ةروـص لـضفأ ىلع

 تاعاـــس ثالث عقاوب ،ةيلاتتم مايأ ةعبرأ ةدم ةرودلا ترمتـــساو ،بالط )8( ةرودلا نم نيديفتـــسملا ددع غلب

 :يلي ام ةرودلا تفدهو ،ايموي

 .ريوصتلا نف دعاوق ىلإ فرعتلا .1

 .هيرتروبلا ريوصت يف ةمهملا رصانعلا .2

 .سكوب تفوسلا عم لماعتلا .3

 

 " ةيناثلا هيرتروبلا ريوصت ةرود " ةيعادبإلا تاراهملا جمانرب

 .ه19/7/1440 دحألا موي نم :خيراتلا

 .ديدجلا يعماجلا مرحلا :ناكملا

 .بالط )10(:نيديفتسملا ددع

 .تاعاس )8(:تاعاسلا ددع

 تاراهملا جمانرب نمــــض " ةيناثلا هيرتروبلا ريوــــصت "ناونعب ةيبيردت ةرود بالطلا نوؤــــش ةدامع تمظن

 لوألا زكرملا ىلع زئاحلا دميحولا ةزمح بلاطلا اهمدق ،لـــصيف نب نمحرلادبع مامإلا ةعماج بالطل ةيعادبإلا

 زئاح هنأ امك اهبأب دلاخ كلملا ةعماجب ةيدوعــــسلا تاعماجلل يفاقثلا دايبملوألاب يفارغوتوفلا ريوــــصتلا يف

 دقو ،ه19/7/1440 خيراتب كلذو ،.2019 ةيقرـشلا مـسوم ةقبـاسمل يمويلا يدحتلا يف ةروـص لـضفأ ىلع

 تفدهو ،تاعاــس عبرأ عقاوب ،دحاو موي ةدم ةرودلا ترمتــساو ،بالط )7( ةرودلا نم نيديفتــسملا ددع غلب

 :يلي ام ةرودلا

  :ةرودلا فادهأ

 .ريوصتلا نف دعاوق ىلإ فرعتلا •

 .هيرتروبلا ريوصت يف ةمهملا رصانعلا •

 .سكوب تفوسلا عم لماعتلا •
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 ةيبالطلا ثوحبلاو ةيبابشلا تاردابملا ةدحو
 

 ماعلا فصولا 

 ةـيعونلا تاردـابملاو عيراـــــــشملا ينبتو ريوطتو معدـب لوألا بـنـاجلا ىنُعي ؛نيبنـاج ىلع ةدـحولا هذـه موقت

 قيقحتو ،)اثانإو اروكذ( ةبلطلا نيكمتل صرفلا ةئيهتو لـصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج ةبلط نع ةقثبنملا

 يلمعلاو ،يرظنلا يفرعملا ؛نييوتــــــسملا ىلع ،ةــقّالخلا ةــيعادــبإلا مهراــكفأل زاــجنإلا تاــيوتــــــسم ىلعأ

 .يقيبطتلا

 عـجشت لالخ نم ،يلحملاو يعماجلا عمتجملا يف ةفرعملا ـرشنو ،يعولا ىوتسم عفرب رخآلا بناجلا ىنعُيو

 يمدـخلاو يفرعملاو يملعلا مهعادـبإو ةـيثحبلا مهتاراـهم لـقــــــصو ،فداـهلا يملعلا ثـحبلا ىلع ةـبلطلا

 تاـيقتلملاو تارمتؤملاو تاــيلاـعفلاو تارودـلاو ةـطــــــشنألا نم ددـع لالخ نم ،لاـمعألا ةداـيرو يراـكتبالاو

 .ةفداهلا ةيبالطلا

 .ةدايرلا ىلإ الوصو ،اهتيمنتو ةيبالطلا ثوحبلاو ةيبابشلا تاردابملا ناضتحا :ةيؤرلا

 اهذيفنت ىلع فاـرشإلاو ،ةيراكتبالا ثوحبلاو ،حومطلا ةيعونلا ةيباـبشلا تاردابملا ةياعرو فـاشتكا :ةلاـسرلا

 .اهنيكمتو اهمييقتو

 .ةيلوؤسملا ،قيرفلا حور ،زيمتلاو ةدايرلا ،ةيفافشلاو ةهازنلا :ميقلا

 

 ةيبالطلا ثوحبلاو ةيبابشلا تاردابملا ةدحو فادهأ

 .ةيلمعلا ةربخلاو ،ةيرظنلا ةفرعملا ىلإ دنتسملا ،صصختملا عوطتلا ةفاقث رشن .1

 .يذيفنتلا وأ يريوطتلا ىوتسملا ىلع ،ةعماجلا ةبلطل ةيبالطلا تاردابملا معد .2

 قـــيقحتب ةـــصاخلا لـــمعلا شروو ةـــيرظنلا جمارـــبلا ميدـــقتو ،عيراـــشملا ةرادإ لوـــح ةـــبلطلا تاراـــهم ةـــيمنت .3

 .فدهلا اذه

 .ةيثحبلا مهتاراهم لقصو ،يملعلا ثحبلا ىلع ةبلطلا عجشت .4

 لاجم يف ةيلود وأ ةيلحم زئاوج ىلع لوصحلل مدقتلا نم نيثحابلا ةبلطلا نيكمت .5

 .لامعألا ةدايرو يملعلا ثحبلاو ةيعونلا تاردابملا .6
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 يبالطلا مالعإلا ةدحو

 ةعـصانلا ةروــصلا سكعتو ،بالطلا نوؤــش ةدامع يف ماقت يتلا تايلاعفلاو ةطــشنألاب ىنعت ةدحو يه    

 .بالطلاو ةدامعلا نيب لصو ةزمه دعتو ،اهيف روطتلاو عادبإلا ةكرحو ،ةدامعلا عقاو نع ةقطانلا

 

 ةدحولا ةيؤر 

 عمتجمللو ،لــصيف نب نمحرلادبع مامإلا ةعماج بالطل اهبجاو ءادأو ،بالطلا نوؤــش ةدامع ةلاــسر لاــصيإ 

 تاعماجلا ىوتـــسم ىلع ةدايرلا ىلإ اهتاجرخمو اهجماربب لـــصتل ؛ةزيممو ،ةيعادبإ ةقيرطب يجراخلاو يلخادلا

  .ةيدوعسلا

 

 ةدحولا ةلاسر 

 تايلاعفلاو رابخألا رــــشنو ،اهقيثوتو بالطلا نوؤــــش ةدامع يف تاردابملاو جماربلا ىلع ءوــــضلا طيلــــست 

 ليج ءانب يف ماهـــسإلل ،ايمالعإ ةدامعلا اهب موقت يتلا اهعيمج ةطـــشنألا ةيطغتو ،ةدمتعملا ،تاميمعتلاو

 .ةعماجلل ةيميلعتلا ةسايسلا قفو هنطوو هعمتجم ريوطت يف ةفرعملا ىلع موقي

 

  ةدحولا فادهأ

 ةروـصلا سكعو ،اهرودب ةعماجلا يبـوسنمو بالطلا فيرعتو ،ةدامعلا فادهأو ةلـاسرو ةيؤر حـيضوت .1

 .اهل ةقرشملا

 .ةماعلا قالخألاو نيناوقلاو ميقلا ةاعارمو ،عيمجلا نيب يلاثملا يبالطلا مالعإلا ِئدابم ُخيسرت .2

ُّثــبو ،ةــيلاــثمٍ لــمعِ ةــئيبو ٍّوج ُْقَلخ .3  ةداــمعلل ءاــمتنالا حور زيزعتو ،نيلماــعلا نيب ءاــخإلاو ةدوملا حور 

 .ةعماجلاو

 .اهجراخو ةعماجلا لخاد ةفلتخملا تايلاعفلاو تابسانملل ميظنتلاو دادعإلا يف ُةكراشملا .4

 .ةدامعلاب ةصاخلا اهعيمج ةفلتخملا تايلاعفلاو تابسانملل ُةيمالعإلا ُةيطغتلا .5

 .ةفلتخملا اهقفارمو اهتازاجنإو اهتاطاشنو ةدامعلاب فيرعتلا .6

ِطباورُ ةيوقت .7  ةيلهألاو ةيموكحلا تاهجلاو ةدامعلا نيب نواعتلاو ةكارــشلاُ زيزعتو ِ،لاــصتالاوِ لــصاوتلا 

 .ىرخألا ةيميلعتلا تآشنملاو تاكرشلاو تامظنملاو

ِتابـــسانمُ رـــصح .8  اًمئاد اًفيـــشرأو ًاعجرمَ حبـــصتل ؛اُهقيثوتو اُهدــــصرو ةروـــصلاو ربخلاب اِهعيمج ةدامعلا 

 .ةدامعلل

  .ةيوعوتو ةيفيرعتو ةيقيثوت امالفأ لمشيل يئرملا يمالعإلا جاتنإلا رود ليعفت .9
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 ميقلا

 ،ةينطولا تابجاولاو ،فينحلا مالـسإلا نيدلا تباوث نم يبالطلا مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا ةرادإ ُميق ُقلطنت

 ،لـــــصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماجل ةيميقلا ةموظنملا لظ يف ،ءامتنالا حورو ،ةيعمتجملا ةكراـــــشملاو

 :يهو

          .ءامتنالا -

 .يقالخألا مازتلالا -

         .دحاولا قيرفلا حورب لمعلا -

                  .عادبإلاو راكتبالاو زيمتلا -

 .ديدجتلاو ةردابملا حور  -

 

  ةدحولا ماهم

 .اهعيمج تالاجملا يف اهتازاجنإو ةدامعلا ،تايلاعف نع ةيونسو ةيلصفو ،ةيونس عبر ريراقت دادعإ .1

 .حوب :مسا تحت ةيبالط ةيونس ةلجم رادصإ .2

 .بلاطلا مدخت يتلا تارشنلا دادعإ .3

 .ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيضايرلا جماربلا ةيطغت .4

 .ةعماجلاو ةدامعلا يف ماقت يتلا ةيمالعإلا تابسانملا ةيطغت .5

 .ةدامعلا تايلاعفل ةيئاعدلا تارشنلا دادعإ .6

 .ةدامعلا تانالعإل ةعماجلا بالطل (sms)لئاسر دادعإ .7

 .اهقيثوتو ،اهرشنو اهنالعإل اديهمت ةدامعلاب ةقلعتملا ةدمتعملا ةيربخلاو ةيمالعإلا داوملا لك ريفوت .8

 .ةعماجلاب مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا ةرادإ نيبو ةدامعلا نيب قيسنتلاو لاصتالا ليعفت .9

 .هتعباتمو هثيدحتو هيلع فارشإلاو ةينورتكلإلا ةعماجلا ةباوب ىلع ةدامعلل ينورتكلإلا عقوملا ةرادإ .10

 .اهتانالعإو ةدامعلا يف ةيبالطلا ةيدنألا تاعوبطم ىلع فارشإلا .11

 .ةعماجلاو ةدامعلاب ةصاخلا يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع فارشإلا .12

 

 

 

 

 

 

 )ةيبالطلا حوب ةلجم( ةدامعلا تارادصإ
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 ةلجملاب فيرعت  -

 نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج يف بالطلا نوؤــش ةدامع نعُ ردــصت ،ةعونتم ةيونــس ةيبالط ةلجم ،حوب ةلجم

 .لصيف

 

 ةيؤرلا 

 .ةيدوعسلا تاعماجلا ىوتسم ىلع ةدئار ةيبالط ةلجم

 

 ةلاسرلا

 تالاجملا يف مهتازاجنإو مهلامعأ زاربإو ،ةفلتخملا مهتاراهم ةيمنتو ،بالطلا بهاوم فاـــشتكا ىلع لمعلا

 .عمتجملاو ةيعماجلا ةايحلا عم قُفاوتلاو فُّيكتلا مهل حيتتو ،مهتايصخش ينبت يتلا اهعيمج

 

 ةلجملا فادهأ

 .مهِتاماهسإو مهِتاعادبإ ُزاربإو ،ةيباتكلا ةيبالطلا بهاوملا فاشتكا -1

 .ةعماجلا يف تادجتسُملاو تاروطَّتلا اوبكاوُي يك بالُّطلل ةَّيضايرلاو ةَّيفاقثلاو ةَّيملعلا رابخألا ُليصوت -2

 .مهِتامامتهاو ِبالُّطلا ِراكفأ نع ُريبعتلا -3

 .بالطلل ةَّيركفلاو ةَّيباتكلاو ةَّيوغللا ِتاراهملا زاربإ -5

 .ِةَّيرعشلاو ِةَّيبدألا ِلويملا زاربإ -6

 .بالطلل ةيلخادلاو ةيجراخلا ةيضايرلا تاعادبإلا زاربإ -7

 .مهراكفأ ِليصوت يف َةَّيرحلا ِبالطلا ُءاطعإ -8

 

 ميقلا

 ةيملعلا ةنامألا

   ءامتنالا

  ةيفافشلاو ةهازنلا

 

 دادعأ ةسمخ نآلا ىتح ردصو
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 ةيبالطلا ةيدنألا
 

 بالطلا بهاوم فاشتكال امهم ازكرم ؛لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج يف ةيبالطلا ةيدنألا دعت

 اـمك ،عمتجملاـب جاـمدـنالا يف مهدـعاـــــــست ةـيميلعت تاربخ كالتما مهل حيتت ذإ ،اـهتيمنتو اـهريوطتو

 فدـهب ؛بالطلا نيب لاـعفلا لــــــصاوتلاو يقارلا يطارقميدـلا راوحلل ةـمعاد ةـئيب ريفوت يف مهــــــست

 نيــــــصتخملا نم ةـعومجم فارــــــشإ تـحتو ،ةـيوبرتو ةـيملع ســــــسأ قفو ؛مهغارف تاـقوأ راـمثتــــــسا

 .نييوبرتلا

 

  ةيبالطلا ةيدنألا ةيؤر

 تاراهم باـــــستكاو ،تالكـــــشملا لحو تايدحتلا ةهجاوم ىلع رداقلا يعماجلا بابـــــشلا نم ليج ءانب  

 .عمتجملاو ةيعماجلا ةئيبلا رصانع عم يباجيإلا لعافتلاو ،لاعفلا لصاوتلا

 

  ةيبالطلا ةيدنألا ةلاسر

 زيزعتو ،بلاطلا ةيـصخـشل ةددعتملا بناوجلا ريوطت يف مهـست ةلعافو ةعونتم ةيبالط ةطـشنأ ةماقإ  

 لبقتــسملا يف مهقتاع ىلع ىقلتــس يتلا تايلوؤــسملا لمحتل مهليهأتو ،ةيماــسلا ئدابملاو ميقلا

 .جرختلا دعب

 

  ميقلا

ü ءامتنالا.                                  

ü ةيلوؤسملا. 

ü ةيباجيإلا.                      

ü ةهازنلا. 

ü صالخإلا. 
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  ةعماجلاب ةيبالطلا ةيدنألل ةماعلا فادهألا

 .نطولل ءالولاو ةعماجلل ءامتنالا ةميق زيزعت .1

 .ةعماجلا بالط نيب ةيمالسإلا ميقلا ىلع ةينبملا ةقادصلاو ةوخألا طباورو ةدوملا حور ةيمنت .2

 مهتاردقو مهلويم عم بــــسانتت يتلا تاطاــــشنلا يف ةكراــــشملل ةعماجلا بالطل صرفلا حاــــسفإ .3

 .مهتاصصختو مبهاومو مهتادادعتساو

 .اهيمنيو تاربخلا لدابت ززعي امم اًّيجراخو اًّيلخاد ةفلتخملا تابسانملا يف ةكراشملا .4

 

 :ةعماجلا يف ةيبالطلا ةيدنألا فينصت :الوأ

v امــــــسا ةيلكلا عبتتو ،ةعماجلا تايلك يف اهتارقم نوكت يتلا ةيدنألا اهب دــــــصقي :ةيــــــصــــــصخت ةيدنأ 

 .ةيصصخت ةطشنأ ذيفنتب مايقلل ،ةيلكلا ةرادإ فارشإ تحت نوكتو اصصختو

v اًفارـــــشإو ةرادإ ؛بالطلا نوؤـــــش ةدامعل ةعباتلا ةيدنألا اهب دـــــصقي :ةعماجلا بالطل ةماعلا ةيدنألا، 

 .هفادهأو هتلاسرو ٍدان لك ةيؤرب ةطبترم طشانم ذيفنتب مايقلل
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 .َايبالط ًايدان )51( اهددعو ةعماجلا بالطل ةماعلا ةيدنألا :الوأ

 

 

 

 

 

 
 يملعلا يدانلا

 
 ناكسإلا يدان

 
  رداب يدان

 ةلاوجلا يدان

 
 يفاقثلا يدانلا

 
 يضايرلا يدانلا

 
 حنملا يدان

 
 حرسملا يدان

 ساربن يدان
 

 يوبرتلا يدانلا
 

 ةهازن يدان
 

 ءارقلا يدان

  ريوصتلا يدان ممهلا يوذ يدان
 يحصلا يدانلا
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 يفاقثلا يدانلا

 

 ةيؤرلا

 ايفاقثو ايملع دئارو فقثم يبالط عمتجم

 

 ةلاسرلا

 عمتجملاو ةــعماــجلا بالط ىوتــــــسم ىلع ةــيئادأ ةــينف ةــيفاــقث جمارب ميدــقت

 .ةيركفلا ةيمنتلاو ةيفاقثلا ميقلا خيسرتل .يلحملا
 

 فادهألا

ü 2030 ةكلمملا ةيؤر ميهافم خيسرت يف يعسلا. 

ü يدانلا ءاضعأل يفاقثلا بناجلا ةيمنت.  

ü يدانلا ءاضعأل ةيوخألا طباورلا ةيوقت. 

ü ةيعامتجالا ةيمنتلا ةيمهأب ةيعوتلا. 

ü اهتيمنت يف يعسلاو ءاضعأ بهاوم فاشتكا يف ماهسإلا. 

 

 ميقلا

 عادبإلا •

 ناقتالا •

 قيرفلا حور •

 ددجتلا •
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 ةدلاوخلا دومحم روتكدلا :يدانلا فرشم مسا

  يدماغلا يكرت :يدانلا سيئر مسا

 بطلا :ةيلكلا

 ه1412:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )66(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )9(:جماربلا ددع

 ديفتسم )1100 (:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )1840 (:تاعاسلا ددع

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل يفاقثلا يدانلا ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 ةيادبلا رهوجو ماتخلا كسم 1

 ةءارقلا ةيميداكأ يف يدانلا ةكراشم 2

 يضاير جمانرب 3

 اوناعتو 4

 رثألا عانص 5

 اهنم ديفتسن ردقن 6

 رعشلل يبرعلا مويلا ةبسانمب ةيرعش ةيسمأ 7

 يفاقثلا تاشكم 8

 يندشرأ جمانرب 9
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 رداب يدان

 

 ةيؤرلا

 .ةيبالطلا ةيدنألا ىوتسم ىلع يعوطتلا لمعلا يف دئار يبالط يدان

 

 ةلاسرلا

 حور عرزو ،يعاـمجلاو يدرفلا ىوتــــــسملا ىلع مهتاـعادـبإو بالطلا تاـقاـط راـمثتــــــسا

 .عمتجملا ةمدخ يف اهنم ةدافإلل مهتاياوهو مهبهاومو مهتاراهم لقصي امب بالطلا ىدل ةردابملا

 

 فادهألا

ü يعوطتلا لمعلا يف اهنم ةدافإلاو بالطلا بهاوم فاشتكا. 

ü يعمتجملا راوحلاو ةدايقلا تاراهم بالطلا باستكا. 

ü عمتجملا ىلعو مهيلع ريخلاو عفنلاب دوعي امب بالطلا تاقوأ رامثتسا 

ü ةدامعلا اهمظنت يتلا ةفاك تايلاعفلاو تابسانملا يف يدانلا ةكراشم.  

ü يعوطتلا لمعلل ةبذاج ةيبالط ةئيب داجيإ.  

ü ةطشنألا فلتخم يف ةلعافلا ةكراشملا لالخ نم يعوطتلا لمعلا يف ةعماجلا رود زاربإ. 

ü ةيبالطلا ةيدنألا نيب ةكارشلا قيقحتل ةعماجلا يف ىرخألا ةيدنألا عم نواعتلا. 

 

 ميقلا

  زيمتلاو عادبإلا •

  ةمادتسالا •

 ةردابملا حورو عوطتلا •
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 ديعلا ناندع ذاتسألا :يدانلا فرشم مسا

  يرهملا نامعن :يدانلا سيئر مسا

 بطلا :ةيلكلا

 ه 1437:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )27(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )11 (:جماربلا ددع

 نيديفتسم )204 (:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )44 (:تاعاسلا ددع

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل رداب يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 حراوجلاو ناسللا ةنايص 1

 )مّلَكَت( ةقباسم 2

 طابترا جمانرب 3

 ناميإلا ةوالح 4

 رابغلا ضفنا ةقباسم 5

 اهنم ديفتسن ردقن 6

 ناميإلا ةثالث 7

 ةقراغلا نفسلا ةيفاقثلا ةقباسم 8

 ةعبارلا ةفصلا 9

 ةولفلاو ةرهوجلا فحتمل ةرايز ميظنت 10

 "داضت" ةقباسم 11
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 حنملا يدان

  ةيؤرلا

 .عمتجملا ةمدخ يف مهرودب ءاقترالاو حنملا بالط ةيوه زاربإ

 

 ةلاسرلا

 .بالطلا نيب ةوخألاو نواعتلا حور ززعت ةيباجيإ ةيلعافت ةئيب داجيإ يف ةدايرلا

  

 فادهألا

ü حنملا بالط نادلبل ةيخيراتلاو ةيراضحلا بناوجلا ىتشب فيرعتلا. 

ü بالطلا نوؤـــش ةدامع عم قيـــسنتلاو بالطلا هجاوت يتلا تالكـــشملا ىلإ فرعتلا يف ةدعاـــسملا 

 .ةبسانملا لولحلا داجيإل

ü ةئيهلا هارت امم اهريغو ةساردلاب قلعتي اميف مههجاوت يتلا تابوعصلا ليلذتو نيدجتسملا ةدعاسم 

 ةبسانم يدانلل ةيرادإلا

ü تاراـيزلاو تارــــــضاـحملاو ةـطــــــشنألاو تاـيلاـعفلا لالخ نم كـلذو ةـيقالخألاو ةـينيدـلا ميقلا سرغ 

  .ةددعتملا

 

 ميقلا

 ةيكراشتلا •

 ةهازنلا •

 نواعتلا •

 ءامتنالا •

 صالخإلا •
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 تيسدلا لئان ذاتسألا :يدانلا فرشم مسا

 يداب دمحم فسوي :يدانلا سيئر مسا

 ةيبرتلا :ةيلكلا

 ه 1436:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )90(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )17(:جماربلا ددع

 اديفتسم )739(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )404(:تاعاسلا ددع

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل حنملا يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 حنملا بالطل لماشلا ىقتلملا 1

 حنملا يدان ةبلطب صاخلا ءاقللا 2

 يعماجلا بلاطلا ةايح يف ةيبهذلا ةلحرملا 3

 يدوعسلا ينطولا مويلا ةيلافتحا يف بالط يدان ةكراشم 4

 ربخلاب )راوحلا نكر-ةياده( ةيوعدلا بتاكملا لوح ةرايز 5

 )يرامعملا تفيرلا جمانرب( ناونعب لمع ةشرو 6

 سيفوألا جمارب ميلعت 7

 هتاحفص ىمسأ يف يمالسإلا خيراتلا 8

 ةيدوعسلا تاعماجلل ةرئاطلا ةرك ةلوطب ميظنت يف حنملا بالط ةكراشم 9

 حنملا بالطل يناثلا يعامتجالا ءاقللا 10

 حنملا بالطب يلعافتلا ءاقللا 11

 يعماجلا كليلد ناونعب لمع ةشرو 12

 حنملا بالطب ثلاثلا يعامتجالا ءاقللا 13

 ))ه1440 ماعل نيدجتسملا حنملا بالطل ةيفيرعتلا ةلوجلا(( جمانرب 14

 ))ةيميدقتلا ضورعلا دادعإ نف(( ناونعب لمع ةشرو 15

 حنملا بالطب عبارلا يعامتجالا ءاقللا 16

 حنملا بالطل ةيربلا ةلحرلا 17
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 ةلوجلا رئاشع يدان

  ةيؤرلا

 ةيؤر قيقحتل مهعمتجم ءانب يف نومـهسي نيزيمتمو نيعدبم ةداق دادعإ يف ةدايرلا

2030 

 

 ةلاسرلا

  .اهتسراممو ةيفشكلا ةقيرطلا قيبطت لالخ نم ةيراهملاو ةيفرعملا تامدخلا ميدقت

 

 فادهألا

ü ةيلوؤسملا لمحت ىلع ةردقلا هيدل حلاص نطاوم قلخ. 

ü ةيعامتجالاو ةيلقعلاو ةيندبلا بالطلا تاردق ةيمنت.  

ü يوبرتلاو يركفلاو يندبلا لماكتلا ةيمنت. 

ü اهتيمنتو لاوجلا ىدل ةيصخشلا تاياوهلاو لويملا فاشتكا. 

ü يعامجلا لمعلا يف ةيدايقلا تاراهملا باسكإ. 

 

 ميقلا

 ءامتنالاو ءالولا •

 ةيعامتجالا ةيلوؤسملا •

 ديشرتلا •

 قيرفلا حورب لمعلا •

 ناقتإلا •

  مارتحالاو ةيطسولا •
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 حادب دمحم ذاتسألا :يدانلا فرشم مسا

 ناديمحلا نمحرلادبع :يدانلا سيئر مسا

 نانسألا بط :ةيلكلا

 ه1433:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )193(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )32(:جماربلا ددع

 نيديفتسم )513710 (:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )1658 (:تاعاسلا ددع

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل لصفلل ةلاوجلا يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 نيقوفتملا بالطلا ميركت ميظنت يف ةكراشملا 1

 ةيدنألا ىقتلم ماتخ لفح ميظنت 2

 )ةيلاعلا ممهلاو ةدارإلا يوذ( ـل ءاطعلا نطو جمانرب 3

 ةماعلا ةمدخلا تاركسعم يف نيكراشملا ميركت 4

 )ءاطعلا نطو( ينطولا مويلا ميظنت يف ةكراشملا 5

 وريبلا ةيروهمجب اكيرمأ رتنا ركسعم ةلحر 6

 داصحلا لفح ميظنت 7

 ىرقلا مأ ةعماج ةلاوج ةفاضتسا 8

 ةلئاعلاو لفطلا ناجرهم 9

 ضايرلاب مالسلل ثلاثلا يفشكلا عمجتلا 10

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةلاوجل يفشكلا ينطولا ىقتلملا 11

 ةماعلا ةمدخلا تاركسعم يف لوبقلا تالباقم 12

 نمحرلا فويض ةمدخ يف ةلاوجلا رود 13

 جرختلا لفح ميظنت 14

 ةطشنألا ماتخ لفح ميظنت 15

 نمحرلا فويض ةمدخل يدادعإلا ركسعملا 16

 ةرمعلا مسوم نيرمتعملا ةمدخ ركسعم 17

 جحلا مسوم جاجحلا ةمدخ ركسعم 18



 

 58 

 

 ريوصتلا يدان

 

 ةيؤرلا

 يف عادبإلاو ةدايرلاو زيمتلا يف اًجذومنأ نوكيل ريوــــــصتلا يدان ىعــــــسي

 .ةفاك هعاونأو هلاكشأب ريوصتلا لاجم

 

 ةلاسرلا 

 ـلقــــــصي ـامب ،يعـامجلاو يدرفلا ىوتــــــسملا ىلع مهتـاياوهو مهتـاعاـدبإو بالطلا تـاقـاط رـامثتــــــسا

 .عمتجملاو ةعماجلاو بلاطلا مدخيو مهتاياوهو مهبهاوم

 

 فادهألا

ü ةطـــشنألا فلتخم يف ةلاعفلا ةكراـــشملا لالخ نم ةعماجلاو ةدامعلاب فيرعتلا يف ماهـــسإلا 

 .ةيضايرلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا

ü يعادبإلا ينفلا ريوصتلا لاجم يف يدانلا بالط تاردق ةيمنت.  

ü لقـصت ةــصــصختم تارودو جمانرب لالخ نم ةيريوــصتلا يدانلا بالط ةءافك عفر يف ماهــسإلا 

 .بالطلا بهاومو تاراهم

ü بالطلا نوؤش ةدامع اهانبتت يتلا ةطشنألا يف ةكراشملا. 

ü مهنطوو مهتعماجل مهئالوو بالطلا ءامتنا زيزعت. 

ü ةيريوصتلا بهاوملل ةبذاجو ةلاعف ةيبالط ةئيب قلخ. 

 

  ميقلا

 عادبإلا •

 زيمتلا •

 ناقتإلا •
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 ديعلا ناندع ذاتسألا :يدانلا فرشم مسا

        ميرصح دمحم دمحأ :يدانلا سيئر مسا

 عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا :ةيلكلا

 ه1439:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )18(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )8(:جماربلا ددع

 ديفتسم )15000(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )1011(:تاعاسلا ددع

 

 ه1439/1440 يساردلا ماعلل لصفلل ريوصتلا يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 اهعيمج ىربكلا ةدامعلا تايلاعف ةيطغت 1

 اهعيمج ةيبالطلا ةيدنألا تايلاعف ةيطغت 2

 اهعيمج ةضايرلا ةطشنألا ةيطغت 3

 )جاحلا يلع ذاتسألا يضايرلا روصملا( 1 يتبرجت جمانرب 4

 ءارثإو ءامن ةيبالطلا ةيدنألا ىقتلم يف يتسدع ةقباسم 5

 )ديمحلا ماشه ذاتسألا كيفارغويج لانوشان روصم( 2 يتبرجت جمانرب 6

 )1( هيرتروبلا ريوصت لمع ةشرو 7

 )2( هيرتروبلا ريوصت لمع ةشرو 8
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  يحصلا يدانلا

 

 ةيؤرلا

 .اهجراخو ةعماجلا لخاد ةيبالطلا ةيدنألا ىوتسم ىلع زيمتلاو ةدايرلا

 

 ةلاسرلا

 زيزعتو يحــصلا يعولا عفرل ،ةيملع ســسأ ىلع ةينبملا ةيحــصلا تامدخلاو ةطــشنألا لــضفأ ميدقت

 .يعامجلا لمعلاو ةردابملا حورو ،يحصلا كولسلا

 

 فادهألا

ü عمتجملا دارفأو اهيبوسنمو ةعماجلا بالط نيب يحصلا يعولا رشن. 

ü عمتجملا دارفأو اهيبوسنمو ةعماجلا بالط ىدل يحصلا كولسلا زيزعت. 

ü يدانلا ءاضعأ ىدل ةيعامتجالا ةيلوؤسملا سح زيزعت. 

ü يدانلا ءاضعأ ىدل يعامجلا لمعلاو ةردابملا حور زيزعت. 

ü عمتجملا ةمدخ يف اهفيظوتو ءاضعألل ةيصخشلا تاراهملا زيزعت. 

ü ـةفـاقثلا ىوتــــــسم نيــــــسحتل ؛ـةفدـاهلا ضرـاعملا ـةمـاقإو ـةيوعوتلا ـةيمالعإلا ـلئاــــــسولا داـدعإ 

 .تاعامجلاو دارفألا ىدل ةيحصلا

 

 ميقلا

 يعامجلا لمعلا •

 ةنامألا •

  ةيقادصملا •

 ةردابملا •

   عونتلا •
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 ديعلا ناندع ذاتسألا :يدانلا فرشم مسا

 قاقشلا نسح :يدانلا سيئر مسا

 بطلا :ةيلكلا

 ه1433:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )286 (:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )27 (:جماربلا ددع

 اديفتسم )25147 (:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )1374 (:تاعاسلا ددع

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل يحصلا يدانلا ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 "يعاو جاوز" ناونعب ةيوعوتو ةيعمتجم ةيفيقثت ةيعوطت ةلمح 1

 كلجأ نم ةدامعلا ضرعم 2

 ةيرورملا ةمالسلا يدان عم نواعتلاب مدلاب عربتلا ةلمح 3

 )ءارثإو ءامن ىقتلم( كلجأ نم ةدامعلا ةلمح يف يحصلا يدانلا ةكراشم 4

5 
 يف بلق ضارمأ يئاصخإ( دومحم نسح دومحم روتكدلل يبلقلا طيطختلا ةرضاحم

 )يعماجلا دهف كلملا ىفشتسم

 "ءارثاو ءامن" ةيبالطلا ةيدنألا ىقتلم ماتخ لفح روضح 6

 ةيدلجلا ضارمأ رمتؤم ميظنت 7

 يبطلا صصختلل كقيرط ىقتلم 8

 ةيدلجلا ملع ةعجارم ةرود 9

 ةيرورملا تاباصإلل ةيلوألا تافاعسإلا ةرود 10

 ةعماجلا تايلكب يفيرعتلا ضرعملا يف ةكراشملا 11

 ثراوكلاو تامزألا ةرادإل ةيدوعسلا ةودنلا ميظنت 12

 يحص ضرعمو ةيوعوت تارضاحم 13

 ةيملعلا تالاقملا 14

 ةيملاعلا مايألاو ةيرودلا تاروشنملا 15

 انتحصل ةيقوذ رثكأ نكنل - يوعوت يحص ويدف ليثمت ريرقت 16

 يملاعلا ةحصلا موي ةبسانمب ةينورتكلإ ةلمح 17
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 يملعلا يدانلا

 

  ةيؤرلا

  .عدبمو جتنم يبالط عمتجم داجيإ

 

 ةلاسرلا

 نمحرلادبع مامإلا ةعماج بالطل ةينقتلاو مولعلا رـــــشنل ازكرمو ،ةفاقثلاو ملعلل اربنم يدانلا نوكی نأ

 ىلع نيرداق اوحبـصيل ،ةيوبرتلاو ةيفاقثلاو ةيملعلا مهقافآ عيـسوت لجأ نم ؛اهيبوـسنمو لـصیف نبا

 .مهنطوو مهتعماجو مهسفنأب يقرلل نیلھؤمو رصعلا تادجتسم ةبكاوم

 

 فادهألا

ü ةماعلا مهتامولعم ءارثإو ءاضعألا نیب ةيعامتجالا طباورلا ةيمنت.  

ü اهرامثتساو بالطلا ىدل تاردقلاو بهاوملا فاشتكا. 

ü ةدئافلاو عفنلاب مهيلع دوعی اميف بالطلل غارفلا تقو رامثتسا. 

ü ةعماجلاب ميلعتلا جهانمب بالطلل ةمدقملا جماربلا ضعب طبر. 

ü مهتايح يف ةينقتلاو مولعلا ةیمھأب بالطلا كاردإ ةيمنت. 

ü تالكشملا لح بيلاسأو يملعلا ليلحتلاو ريكفتلا بيلاسأ ريوطت ىلع بالطلا ةدعاسم.  

ü ةينقتلاو ملعلا تالاجم يف فاشكتسالاو ةءارقلا بح ةيمنت. 

ü بالطلا ىدل ةيوبرتلاو ةيصخشلا تاراهملاو سفنلاب ةقثلا ةيمنت. 

ü بالطلل يفاقثلاو يملعلا قفألا عيسوت.  

 

 ميقلا

  ءامتنالا •

   ناقتإلا •

 قیرفلا حور •

  عونتلا •

 عادبإلا •
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 يركف ورمع ذاتسألا :يدانلا فرشم مسا

 دجاملا هللا دبع نب كلملا دبع :يدانلا سيئر مسا

 تامولعملا ةينقتو بوساحلا :ةيلكلا

 ه1435:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )20(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )11(:جماربلا ددع

 اديفتسم )217(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )40(:تاعاسلا ددع

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل يملعلا يدانلا ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

1 A+ )نيدجتسملا لابقتساو ةيريضحتلا ةنسلاب يفيرعت ءاقل( 

 مدآ ملعو تاءاقل نمض نم ةيمالسإلا ةراضحلا يف تايضايرلا 2

 مدآ ملعو جمانرب نيشدت 3

 مدآ ملعو تاءاقل نمض نم خيراتلا نم ربع 4

 يسدنهلا يدانلا عم نواعتلاب ضيبأو دوسأ ةقباسم 5

 .مدآ مّلعو جمانرب تاءاقل نم ءاقل وهو كلفلا ملع يف ةمدقم 6

 )ناريطلا ملع( مدآ ملعو 7

 ةروصلا زغل ةقباسم 8

 )تامولعملا مظن( مدآ ملعو 9

 ةعماجلا ئطاش ةرايز 10

 )ةعشألا ملع( مدآ ملعو 11
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  يوبرتلا يدانلا

 

 ةيؤرلا

 لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج ىوتسم ىلع زيمتم يوبرت يدان

 .ةيدوعسلا تاعماجلاو 

 

 ةلاسرلا

 ةـيمهألا زاربإ ىلع لـمعلاو ،ةـعماـجلا يف ةـفلتخملا تاـطاـــــــشنلا يف يوبرتلا يداـنلا جاـمدـنا قيقحت

 لخاد يف ءاوــس ةطــشنألا عم لعافتلاو ،يدانلا يف لمعلا شروو جماربلا لالخ نم ةيوبرتلا ةناكملاو

 .اهجراخ مأ ةعماجلا

 

 ميقلا

ü صالخإلا 

ü نواعتلا 

ü يعامجلا لمعلا 

ü ةردابملا 

ü فادهألا 

ü ةيعامتجالاو ةيقالخألاو ةيوبرتلا ميقلا ءانب. 

ü ةيباجيإلا رومألا يف اهفيظوتو بالطلا تاقاط لالغتسا ىلع لمعلا. 

ü تارودلاو تارشنلا لالخ نم ةمدقملا ةيوبرتلا تامدخلا ىوتسم عفر. 
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 ينارهزلا يلع ذاتسألا :يدانلا فرشم مسا

                  ناميغجلا هللا دبع :يدانلا سيئر مسا

 ةيبرتلا :ةيلكلا

 ه1435:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )50(:يدانلا ءاضعأ ددع

 جمارب )8(:جماربلا ددع

 اديفتسم )393(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )65(:تاعاسلا ددع

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل يوبرتلا يدانلا ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 يحاتتفا ءاقل 1

 يرهاظلا ديبع ذاتسألل " يملعلاو يصخشلا طيطختلا 2

 ومس يدانل ةيساملا ةقباسم يف ةكراشملا 3

 ومس يدانل قورافلا ةريس عم تافقو جمانرب روضح 4

 يدانلا ءاضعأل يهيفرت جمانرب 5

 ومس يدانل 360 جمانرب يف ةكراشملا 6

 ةبهوم انأ ةقباسم ميظنت 7

 ريخلا داور ةقباسم ميظنت 8
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 ءارقلا ىدتنم

 

 ةيؤرلا

 ـةفـاقثلاو ركفلا نم لـاع ىوتــــــسمب عتمتي يبالط عمتجم ءاــــــشنإ يف مـاهــــــسإلا

 .جاتنإلاو

 

  ةلاسرلا

 .اهتابلاطو ةعماجلا بالط نيب ةءارقلا ةفاقث رشن

 

 ميقلا

 ةيفارتحالا •

 يعامجلا لمعلا •

 ةيرارمتسالا •

 عادبإلا •

 

 فادهألا

ü باتكلا بح ةفاقث ةيمنتو ،ةءارقلا ةيمهأب ةيعوتلا. 

ü ةدئافلاو عفنلاب مهيلع دوعي امب ةبلطلا تاقوأ لالغتسا  

ü ةيبالطلا تاءاقللا يف اهتسراممو ،هبادآو راوحلا نونفب ةيانعلا. 

ü يدانلا ءاضعأل ةيصخشلا تاربخلاو تاراهملا لقص. 

ü مهريوطتل يعسلاو نيزيمتملا ةبلطلا عم لصاوتلا. 
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 يدلاخلا لامج روتكدلا :يدانلا فرشم مسا

                  يبرحلا هلإلا دبع :يدانلا سيئر مسا

 بطلا :ةيلكلا

 ه1433:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )16(:يدانلا ءاضعأ ددع

 جمارب )10(:جماربلا ددع

 ديفتسم )1000(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )1200(:تاعاسلا ددع

 اباتك 32 ةءورقملا بتكلا ددع

  6652 تاحفصلا ددع

 

 

 ه1439/1440 يساردلا ماعلل ءارقلا ىدتنم ةطشنأ ريرقت

 

 طاشنلا مسا م

 يحاتتفالا ءاقللا 1

 مكل تأرق-ةيكذلا ةءارقلا 2

 1 فوفر جمانرب 3

 ةءارقلا ةيميداكأ حاتتفا 4

 ةءارقلا ةيميداكأ ماتخ لفح 5

 2 فوفر جمانرب 6

 ٥ ةفرعملا ريودت 7

 ةءارقلا ةيميداكأ ماتخ 8

 )اننيعأب كنإف( 1 مكل تأرق جمانرب 9

 )ةنسلاو نآرقلا يف صرفلا( 2 مكل تأرق جمانرب 10
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 ناكسإلا يدان

 

 ةيؤرلا

 نب نمحرلادبع مامإلا ةعماج يف يبالطلا ناكــــــسإلا بالط مـدخي زيمتمو دئار ٍدان

 لصيف

 

 ةلاسرلا

 .يبالطلا ناكسإلا بالط نواعتب ةديفم ةيعادبإ تاعوضومو جمارب ميدقت

 

 ميقلا

 ةيفافشلا •

 زيمتلاو عادبإلا •

 ءامتنالا •

 نواعتلا •

•  

 فادهألا

ü ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةينيدلا بناوجلا فلتخم يف ناكسإلا بالطل ةيلعافت ةئيب قلخ.  

ü ةيصخشلا ءانب يف اهرودو بالطلا ىدل ةيباجيإلا بناوجلا زيزعت. 

ü يبالطلا ناكسإلا بالط نيب لصاوتلا ىوتسم عفر. 
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 تيسدلا لئان ذاتسألا :يدانلا فرشم مسا

                  ديميحملا رمع :يدانلا سيئر مسا

 بطلا :ةيلكلا

 ه1437:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )57(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )11(:جماربلا ددع

 اديفتسم )344(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )80(:تاعاسلا ددع

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل ناكسإلا يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 ناكسإلا ةيناويد حاتتفا 1

 )ةرئاطلا ةرك يرود( يبالطلا ناكسإلل حوتفملا مويلا 2

 ينطولا مويلا يف كرعاشم انكراش 3

 )يرمشلا دمحأ ذاتسألا بالطلا نوؤش ديمع دعاسم ةفاضتسا( 1ناكسإلا ةيناويد 4

 )ناكسإلا بالط نيب فراعتلا( 2ناكسإلا ةيناويد .1 5

 )ريكذلا دمحم خيشلا ةفاضتسا( 3ناكسإلا ةيناويد 6

 )يرمنلا دمحأ خيشلا ةفاضتسا( 4ناكسإلا ةيناويد 7

 )ينسلا دمحأ .د ةفاضتسا( 5ناكسإلا ةيناويد 8

 )ملاس دمحم دايإ .د ةفاضتسا( 6ناكسإلا ةيناويد 9

 )يرهشلا رهاش .د ةفاضتسا( 7ناكسإلا ةيناويد 10

 ىفطصم دمحأ ةفاضتسا 7ناكسإلا ةيناويد 11
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 ةهازن يدان

 

 ةيؤرلا

 كولــــسلاو ةيفافــــشلاو ةلءاــــسملاو ةهازنلا ميق ديــــسجتو ةيعوت يف ةدايرلا

 عمتجملاو لــــصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج بالط ىدل يقالخألا ينيدلا

 .يلحملا

 

 ةلاسرلا 

 ةيتاذلا ةباقرلا ةيمنت قيرط نع ،داــسفلا ةحفاكمو حالــصإلا يف نيفيرــشلا نيمرحلا مداخ ةيؤر قيقحت

 .داسفلا دض ةمداقلا لايجألا نيصحتو ةهازنلا زيزعتو

 

 ميقلا

 .ةهازنلا •

 .راوحلا •

 .ةيفافشلا •

 .ةلءاسملا •

 

 فادهألا

ü ةليبنلا قالخألاو ئدابملاو ميقلا زيزعت. 

ü قيقحت عم ىفـانتت يتلا يبالطلا عمتجملا يف ـةليخـدلاو ةذاــــــشلاو ةدــــــسـافلا رـاكفألا ـةبرـاحم 

 .ةهازنلا

ü يميقلاو يقالخألاو يركفلا يعولا ىوتسم عفر. 

ü ةهازنلا موهفم قيقحت لجأ نم حفاكي يذلا "حلاصلا نطاوملا" رود ليعفت. 

ü تابجاولاو قوقحلا صخي اميف يريكذتلا يوعوتلا رودلا ليعفت. 

 

 

 

 

 

 



 

 71 

 ةدلاوخلا دومحم روتكدلا :يدانلا فرشم مسا

             تيشبوب هلإلا دبع :يدانلا سيئر مسا

 ةيقيبطتلا تاساردلا :ةيلكلا

 ه1437:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )15(:يدانلا ءاضعأ ددع

 جمارب )6(:جماربلا ددع

 ديفتسم )1500(:نيديفتسملا ددع

  )102(:تاعاسلا ددع

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل ههازن يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 "داسفلا ةحفاكمل اًعم 1

 ")ةهازن( داسفلا ةحفاكمل ةينطولا ةئيهلا ةرايز" 2

 اًهيزن نك ةقباسم 3

 ةهازن ةيدنأل ثلاثلا يونسلا ءاقللا 4

 يوعوت عطقم لضفأل ةيناثلا يلاعلا ميلعتلا ةقباسم 5

 ةنسلاو نآرقلا ءوض يف ةهازنلا 6
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 حرسملا يدان

 

  ةيؤرلا

 يأب ةفداه ةيوعوت راكفأ ميدقتل اهزربيو ةيحـرسملا بهاوملاب متهي يدان داجيإ

 .هنونفو حرسملا لاكشأ نم لكش

 

 ةلاسرلا

 فاـــــشتكاو مهتاراهم زاربإب ةيانعلا عم ةيفارتحا ةقيرطب يحرـــــسملا ليثمتلا لاجم يف بالطلا ريوطت

 مهتاياوه

 

 ميقلا

 ةيجاتنإلا – صالخإلا – نواعتلا

 

 فادهألا

ü ةيحرسملا ةيعادبإلا ةيبالطلا بهاوملل ةنضاح ةيميداكأ ةئيب ريفوت. 

ü حرسملا لالخ نم بالطلا يف ةليبنلا ميقلاو راكفألا سرغ. 

ü مهتعماجو بالطلا نيب ةقالعلا بناج زيزعت. 

ü ريوصتلاو جارخإلاو ليثمتلا نف ميلعتو بالطلا بهاوم ريوطت. 

ü يوعوت يليثمت بلاق يف ةيبلـــسلا تايكولـــسلا ضعب ةجلاعم يف بالطلا بهاوم رامثتـــسا 

 .فداه
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 ديعلا ناندع ذاتسألا :يدانلا فرشم مسا

             يرطاشلا يداهلا دبع :يدانلا سيئر مسا

 عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا :ةيلكلا

 ه1434:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )70(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )19(:جماربلا ددع

 اديفتسم )1483(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )222(:تاعاسلا ددع

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل حرسملا يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 كيتكلايدلا ةليل 1

 لوألا مامدلاب اماردونوملا ىقتلم ةرايز 2

 )لاجترالا( صوصن ةءارق 3

 )كياحلا دمحا سابع( لوألا يحرسملا ءاقللا 4

 ةيناويدلا ةيحرسم دادعإ 5

 يبالطلا ةهازن يدان عم ةكارشلاب )ةهازن( داسفلا ةحفاكمل ةينطولا ةئيهلا ةرايز 6

 ) (casting ءادألا تارابتخا 7

 ةيناويدلا ةيحرسم ضرع 8

 ةيحرسملا ايفارغونيسلا 9

 )ةلاوجلا رئاشع يدان عم نواعتلاب( لفطلا ناجرهم 10

 يحرسملا ليثمتلا تايساسأ ةرود 11

 حوتفملا حرسملا ةقباسم 12

 ةطشنألا ماتخ لفح دادعإ 13

 )يحصلا يدانلا عم( يوعوت ويدف 14

 )ينقتلا رادملا يدان عم ةكارشلا( ةينقتلا موي 15
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 ساربن يدان

 

 ةيؤرلا

 بالطل ةـيلقعلا تارثؤملاو تاردـخملا رارــــــضأ نم ةـياـقولا لاـجم يف ةداـيرلا

 .ةنمآ ةيعماج ةئيبل لوصولل لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج

 

 ةلاسرلا

 ىلع ةيبلسلا هراثآو يطاعتلا نثارب يف عوقولا راطخأ نم ةياقولل ةيوعوت ةيفيقثت ةيئاقو جمارب ميدقت 

 .عمتجملاو ناسنإلا

 

 ميقلا

  ةنطاوملا •

 ةيلوؤسملا •

 حصنلا •

 

 فادهألا

ü نم يلحملاو يبالطلا عمتجملا ىلع ظاـفحلا يف ةـيعاـمتجالاو ةـينيدـلا ةــيقالخألا ميقلا دـيكأـت 

  .ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا يطاعت يف عوقولا رطاخم

ü نمآ يبالط عمتجم ىلإ لوصولل ةيئاقو جمارب ءانب. 

ü ساربن( تاردخملا ةحفاكمل ةينطولا ةئيهلا عم ةكارش عيقوت(  

ü ذيفنت يف ةكاـرشلا لالخ نم ةيعماجلا ةئيبلا لخاد تاردخملا ةحفاكمل ةينطولا ةئيهلا رود ليعفت 

 اذــه يف 2030 ةــيؤر قيقحتل ةــيراوح تاـــــــسلجو تارمتؤمو تاــيقتلمو ضراــعمو لــمع شرو

  .لاجملا
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 ةدلاوخ دومحم روتكدلا :يدانلا فرشم مسا

             سيديركلا بيهص :يدانلا سيئر مسا

 ةعيرشلا :ةيلكلا

 ه1439:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )12(:يدانلا ءاضعأ ددع

 جمارب )4(:جماربلا ددع

 ديفتسم )1500(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )50(:تاعاسلا ددع

 

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل ساربن يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 يدانلا ةقالطنا لفح 1

 يعماجلا داشرإلا زكرم عم نواعتلاب تاذ ةيلاعف 2

 كلجأ نم ةدامعلا ضرعم يف ةكراشملا 3

 ساربن ىقتلم ميظنت يف ةكراشملا 4
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 يضايرلا يدانلا

 ةيؤرلا

 رــــشن لالخ نم ةعماجلا بالط ةحــــص زيزعت ىلع لمعت ةميلــــس ةيحــــص ةئيب ةئيهت

  .يندبلاو يحصلا فيقثتلاو يعولا

 

 ةلاسرلا

 ـةيلـاع ةدوجب ـةيعمتجملاو ـةيفـاقثلا ـةطــــــشنألاو ةلماــــــشلا ـةيــــــضايرلا ـةياعرلا ميـدقت

 .ةعماجلا يف يضايرلا طاشنلا ةرادإ عم نواعتلاب

 

 ميقلا

 .زيمتلاو ،ربصلاو ،ةرباثملاو ،بصعتلا نع اديعب ةيسفانتلاو ،ةيضايرلا حورلا

 

 فادهألا

ü ةديفملا ةيضايرلا ةطشنألاب بالطلل ةرحلا تاقوألا رامثتسا. 

ü عمتجملاو ةعماجلاو ةدامعلا فادهأ ققحي امب اههيجوتو ةيضايرلا بهاوملا فاشتكا. 

ü ةعماجلا يف ةيضايرلا تايلاعفلا ميظنت يف ةكراشملا. 

ü عمتجملاو درفلا ىوتسم ىلع يحصلا فيقثتلاو يعولا ةدايز. 

ü عادبإلاو ءاطعلا ىلع يدانلا ءاضعأ تاردق زاربإ. 

ü ةــــــسرامم لالخ نم ةيلقعلا تاردقلاب ءاقترالاو يعامتجالا يعولاو ةيــــــضايرلا حورلا خيــــــسرت 

 .ةعونتملا ةيضايرلا ةطشنألا
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 قيدص دمحم روتكدلا :يدانلا فرشم مسا

 نودعسلا دئار قراط :يدانلا سيئر مسا

 بطلا :ةيلكلا

 ه1434:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )25(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )17(:جماربلا ددع

 اديفتسم )1719(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )470(:تاعاسلا ددع

 

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل يضايرلا يدانلا ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 )ءارثإو ءامن( ةيبالطلا ةيدنألا ىقتلم نمض ةلواطلا ةرك ةلوطب ميظنت 1

2 
 ةركل يناثلا عمجتلا ةيدوعسلا تاعماجلل يضايرلا داحتالا ةلوطب ميظنت يف ةكراشملا

 ةرئاطلا ةرك ةلوطبو ةلسلا

 بالطلا نوؤش ةدامعل يفيرعتلا ضرعملا 3

 ةيضايرلا تاباصإلا ةرضاحم 4

 ةيبالطلا ةيدنألل ةرئاطلا ةرك ةلوطب ميظنت 5

 )ءارثإو ءامن( ةيبالطلا ةيدنألا ىقتلم نمض مهسلاو سوقلا ةلوطب ميظنت 6

 ةيحاضلا قارتخا ةلوطب 7

 ةيسفنتلا ةياعرلاو ةيلوألا تافاعسإلا يف ةيبيردتلا ةرودلا ميظنت 8

 يشملا ةودن ميظنت 9

 تالاصلل مدقلا رك تايسامخ ةلوطب ميظنت 10

 يدانلا بالطل هيرود تاعامتجا ةعبرأ ميظنت 11

 ةيلوألا تافاعسإلا يف ةيبيردتلا ةرودلا 12

 يوقلا باعلأ ةلوطب 13

 ةينورتكلإلا باعلألا ةلوطب 14
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 ممهلا يوذ يدان

 

 ةيؤرلا

 تاــجاــيتحالاو تاــيدــحتلاو ممهلاو ةدارإلا يوذ ةــياــعر يف ةداــيرلا

  .لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج يف ةصاخلا

 

 ةلاسرلا

 لوـــــصولا نامـــــضو ةـــــصاخلا تاجايتحالا يوذ ةياعرل ةيـــــضايرو ةيعامتجاو ةيفاقث ةيعون جمارب ميدقت

 .فيكتلاو مهل لماشلا

 

 ميقلا

   ةلادعلا •

   ةيعامتجالا ةيلوؤسملا •

  عادبإلا •

  كراشتلا •

 

 فادهألا

ü لـقــــــصو مهتيـاعرو ةــــــصـاخلا تـاجـايتحالا يوـذل ـةيبدألاو ـةيفـاقثلا تـاقـاطلاو بـهاوملا فاــــــشتكا 

 عمتجملا لـخاد مهل يعـامتجالا لـعـافتلا قلخل بـــــــسـانملا خـانملا ـهئيهتو عمتجملل مهميدـقتو مهبهاوم

  .يبالطلا

ü ةفلتخملا ةطشنألا ةسرامم لالخ نم يدحتلاو ةدارإلا يوذل ةيوسلا ةيصخشلا ةيمنت. 

ü ـلح يف لمعلل مهلهؤت يتلا ـةفرعملاو تـامولعملـاب مهـديوزتو بالطلا تارـاهم ـلقــــــصو بـيرـدت 

 .مهب طيحملا عمتجملا تالكشم

ü ةيعماجلا ةايحلا ةيئيب عم فيكتلا ةجرد نيسحتل ةصاخلا تاجايتحالا يوذل يصخشلا قفاوتلا قيقحت.   

ü تالكــــــشملاو تـامزألا زـايتجا يف بـلـاطلا ةـدعاــــــسم قيرط نع كـلذو يميدـاكألا قفاوتلا قيقحت 

 .اهل ضرعتي يتلا ةيميداكألا

ü هلويمو هتاردق ءوض يف مهل ةبسانملا ةيساردلا داوملاو تاصصختلا رايتخال ينهملا هيجوتلا.  

ü عمتجملا تاـــيقالخأو ريياـــعمو ميقب مازتلالا ىلإ يدؤي يذـــلا رمألا ،يعاـــمتجالا قفاوتلا قيقحت 

 .نيرخآلا عم ميلسلا يعامتجالا لعافتلاو

ü ةفلتخملا ةايحلا تالاجم يف ةيفيقثتلا تابيتكلاو تارشنلا رادصإ. 
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 ةدلاوخلا دومحم روتكدلا :يدانلا فرشم مسا

 مناغلا لداع هللا دبع :يدانلا سيئر مسا

 طيطختلاو ةرامعلا :ةيلكلا

 ه1440:سيسأتلا ةنس

 ءاضعأ )8(:يدانلا ءاضعأ ددع

 جمارب )5(:جماربلا ددع

 ديفتسم )700(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )300(:تاعاسلا ددع

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل ممه يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

1 

 باعلأ ةلوطب( ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةلوطب يف سداسلا زكرملا ىلع لوصحلا

 ةعماج اهتفاضتسا يتلا ،ةيدوعسلا تاعماجلا ىوتسم ىلع )فدهلا ةرك – ىوقلا

 ةعماج )12( ةكراشمو ،ىوقلا باعلأ ةلوطب يف ةعماج )13( ةكراشمب ،ةبيط

 ،م2019 / 2 / 15-13 قفاوملا ـه1440 / 6 / 11-9 ةرتفلا لالخ ،فدهلا ةرك ةلوطبب

 .ممه يدان نم بالط )4( ةلوطبلا يف كراش ثيح

 ممهلا يوذل ةعماجلا ةلوطب 2

 ممهلا يوذل يضايرلا يهيفرتلا ناجرهملا 3

 ةيلاعلا ممهلاو ةدارإلا يوذل ءاطعلا نطو جمانرب 4

 ممهلا يوذل ةايحلا ةدوج لمع ةشرو 5
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 ايصصخت ًايدان )15( اهددعو ،ةيصصختلا ةيدنألا :ايناث

 

 
 ةرامعلا ةيلك يدان

 طيطختلاو

 
 ةسدنهلا ةيلك يدان

 ةئيبلا راسم

 
 بطلا ةيلك يدان

 
 ةيرورملا ةمالسلا يدان

 ةسدنهلا ةيلك يدان

 دييشتلا ةسدنه راسم

 
 ةسدنهلا ةيلك يدان

 ةقاطلا راسم

 

 

 

 ضيرمتلا ةيلك يدان

  ءاطعلا نايرش
 ةلديصلا ةيلك يدان

 

 
 ةيبطلا مولعلا ةيلك يدان

 )ةايح(

 
  لامعألا ةرادإ ةيلك يدان

 ةماعلا ةحصلا ةيلك يدان

 
 مولعلا ةيلك يدان

 ةيبطلا

 يعيبطلا جالعلا راسم

 
 )ومس( نوناقلاو ةعيرشلا يدان

 
 تاساردلا ةيلك يدان

 ةيقيبطتلا

 
 ينقتلا رادم يدان
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 يئيبلا يدانلا

 ةيؤرلا

ًّــيئيب عمتجملاو بالطلا ةــيعوتب ىنعي يباــبــــــش يئيبٍ داــن  صــــــصختلا ةــمدــخو ا

   .ايميداكأ

 

 ةلاسرلا

 بـترتي ـام كاردإو ،يئيبلا هرـاطإ يف ناــــــسنإلا عقوم مهفتو ـةئيبلا ىلع ظـافحلل ـايئيب بالطلا فيقثت

 .ناسنإلا ريصم ىلع ةيبلس جئاتن نم يئيبلا نزاوتلا لالتخا ىلع

 

 ميقلا

 .ةئيبلا ىلع ةظفاحملا

 

 فادهألا

ü ةئيبلا ىلع ةظفاحملا ىلع دعاست يتلا تاطاشنلا ةيمهأب يعولا رشن. 

ü يعامتجالا لصاوتلا تاونق ىوتسم ىلع يئيبلا يعولا رشن. 

ü ةيئيبلا ةيعوتلا رشن ليبس يف ىرخألا ةيدنألا عم نواعتلا. 
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 ينارهزلا يلع ذاتسألا :بالطلا نوؤش ةدامع نم قسنملا مسا

 اغآ رمع .د.أ :يدانلا فرشم مسا

 نسحلا حالص فسوي :يدانلا سيئر مسا

 ةسدنهلا :ةيلكلا

 ه1438:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )30(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )12(:جماربلا ددع

 اديفتسم )5635(:نيديفتسملا ددع

 عاس )132(:تاعاسلا ددع

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل يئيبلا يدانلا ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 ةيوناثلا ناصحلا ةسردم ةرايز 1

 ةيوناثلا هللا دبع كلملا ةسردم ةرايز 2

 بوساحلا ةيلك عم نواعتلا 3

 ديشرلا لالط .م ةفاضتسا 4

 ةيئيبلا نزاوت ةرايز 5

 يبرحلا دهف .م ةفاضتسا 6

 ديجملا دبع ماشه .د ةرضاحم 7

 ةيوارحصلا قطانملا يف ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤم 8

 Petroenvironment رمتؤم 9

 ةيئادتبا ةسردم ةفاضتسا 10

 ةئيبلا عوبسأ 11

 )اهنم ديفتسن ردقن ةيلاعف( ةئيبلا عوبسأ يف يفاقثلا يدانلا عم نواعتلا 12
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 ةايح يدان

 ةيؤرلا

 .عمتجملاو ةعماجلا بالطل ئراطلا يبطلا لخدتلا ميدقت يف ةدايرلا

 

 ةلاسرلا

 .بسانملا تقولا يف ةحيحصلا ةقيرطلاب ةيحصلا ةياعرلا ميدقت

 

 ميقلا

 زيمتلاو ناقتإلا •

 بيردتلاو ملعتلا •

 قيرفلا حورب مازتلالاو ةدايقلا •

 رمتسملا ريوطتلا •

•  

 فادهألا

ü ةحيحص ةقيرطب يبطلا لخدتلا ميدقتل ةزيمم تاكارشو ،ةمهلم ةيعادبإ ةئيب قلخ. 

ü ماهملا ريودتو قيرفلا لخاد راودألاو لامعألا ميظنت. 

ü يحصلا يعولا رشن. 

 

 

 يركف ورمع روتكدلا :بالطلا نوؤش ةدامع نم قسنملا مسا

 ناعمجلا دمحم .د :يدانلا فرشم مسا

 نايرجلا دمحم :يدانلا سيئر مسا

 ئراوطلا بط :ةيلكلا

 ه1436:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )44(:يدانلا ءاضعأ ددع
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 ةيرورملا ةمالسلا يدان

 

 ةيؤرلا

 هتمالــــس قيقحت يف هتلاــــسرب نمؤم ،تايدحتلا ةهجاوم ىلع رداق لعاف ليج ةيمنت

 .هنطو ةمالسو

 

 ةلاسرلا

 بالطلا ىدل قيرطلل نمآلا مادختــسالاو ،ةيرورملا ةمالــسلا ةفاقث سرغو يرورملا كولــسلاب ءاقترالا

 .عمتجملا دارفأو

 

 ميقلا

 صالخإلا •

 نواعتلا •

 ةرباثملا •

 قيرفلا حورب لمعلا •

 قدصلا •

 

 فادهألا

ü عمتجملا دارفأو بالطلا نيب ةيرورملا ةفاقثلا رشن. 

ü ثداوحلا راطخأ نم ةمالسلل ةيرورملا ةيعوتلا. 

ü ريسلا دعاوقب مازتلالا ةيمهأو ةعرسلا رطاخم نع عمتجملاو بالطلا ةيعوت. 

ü هل لولح ميدقتو ةيرورملا تالكشملا ديدحتل ةيذيفنتلا تاهجلا عم رمتسملا نواعتلا.  

ü ةيرورملا ةمالسلا ىوتسم نيسحتل ةيلمعلا لولحلا حارتقا. 

ü ةيرورملا ةمالسلا لاجم يف زّيمتلاو عادبإلل ةمئالم ةئيب ريفوت. 
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 ديعلا ناندع ذاتسألا :بالطلا نوؤش ةدامع نم قسنملا مسا

 لجعملا ديمحلا دبع .د :يدانلا فرشم مسا

                 ةديرشلا ميهاربإ :يدانلا سيئر مسا

 ةسدنهلا :ةيلكلا

 ه1439:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )43 (:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمارب )23(:جماربلا ددع

 ديفتسم )6400(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )650(:تاعاسلا ددع

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل ةيرورملا ةمالسلا يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 ةلقنتملا ةيرورملا ةمالسلا ةقباسم 1

 يحصلا يدانلا عم نواعتلاب ةيرورملا ثداوحلا يباصمل مدلاب عربتلا ةلمح 2

 ةيرورملا ةمالسلا تاراهمو ميهافم ةموظنم ةرود 3

4 
 عطاقت يف قيرطلا يمدختسم ةمالس يف ةرثؤملا بويعلل ةيفاشكتسا ةسارد

 ربخلا ةنيدم يف ةحودلا يربوك ةراشإ عطاقتو   DHLةراشإ

 ةسدنهلا ةيلك يف ةدامعلا بأ بوب ليعفت 5

 يلاثملا قئاسلل ةيقرشلا ةقطنملا ةزئاجل يلمعلا رابتخالا ميظنت 6

 ةسدنهلا ةيلكل ةيلامشلا دودحلا ةعماج دفو لابقتسا 7

 ةكلمملا تاعماجب ةيرورملا ةمالسلا ةيدنأل لوألا ىقتلملا 8

 قيرطل ةيرورملا ةمالسلا ىوتسم مييقت نع يلمع بيردت 9

 رورملا ةمظنأب ةلامعلا ةيعوت 10

 كتمالس نم كتبكرم ةمالس ةلمح 11

 ةيرورملا ثداوحلا يباصمل ةيلوألا تافاعسإلا ةرود 12

 ةعماجلا تابوسنمو تابلاطل يفاقثلا ةيرورملا ةمالسلا نكر 13

 ةيرورملا ةمالسلا رمتؤم ةرايز 14

 ثراوكلا ةرادإ رمتؤم ميظنت يف ءاضعأ ةسمخب ةكراشملا 15

 ثلاثلا رورملاو لقنلا ةسدنه موي 16
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 ومس يدان

 ةيؤرلا

 .سانلل ريخلا ميدقتو ةدايقلاو ةدايرلا ىلع رداق ٍعاو ليج ةعانص

 

 ةلاسرلا

 ةـيصـخش يف ةددعتملا بناوجلا روطت يف مـهست ةيبالط ةطـشنأ ةماقإ

 .ةيباجيإلا ئدابملاو ميقلا ززعتو بلاطلا

 

 ميقلا

 .ريغلا عفنو لمعلا يف ناقتإلاو ءاطعلاو ةيحضتلاو ءامتنالا

 

 فادهألا

ü بالطلا كرادم ىلإ يراهمو يملع مك ةفاضإ.  

ü هبهاوم فاشتكاو يعماجلا بلاطلا ةيصخش لقص.  

ü ةعماجلا بالط نيب ةوخألا طباورو ةدوملا حور ةيمنت. 
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 يدلاخلا لامج روتكدلا :يدانلا فرشم مسا

 شيودلا ردب روتكدلا :يدانلا فرشم مسا

                 ناديوسلا ديمحلا دبع :يدانلا سيئر مسا

 ةعيرشلا :ةيلكلا

 ه1439:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )20(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )17(:جماربلا ددع

 اديفتسم )1230(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )56(:تاعاسلا ددع

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل ومس يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 360 جمانرب 1

 ومس ةقالطنا 2

 .يدعسلا دلاخ :روتكدلا ءاقل 3

 يهقفلا فيظوتلا 4

 .ةلماشلا ةبتكملا 5

 تبسلا دلاخ روتكدلل خيشلا ةليضفل ملعلا بلط يف تاهيجوت 6

 ةيساملا ةقباسملا 7

 ةعيرشلا ةيلك بالط نم نيقوفتملا ةبلطلا ميركت لفح ميظنت يف ةكراشملا 8

 نوناقلاو

 ةدج ةعماجب رضاحم يرهاظلا ديبع ذاتسألل يملعلاو يصخشلا طيطختلا 9

 يدماغلا رصان نب دمحم .د /ميدقت نم ،ةيثيدحلا ةعنصلا 10

 نيمظتنملاو نيقوفتملا بالطلا ميركت 11

 تايلكلاب فيرعتلا ضرعم يف ةكراشملا 12

 نرقملا مصاع :بلاطلا /همدقو ،ةيبرغلا ةيقوفلا 13

 ومس ةعلط 14

 ينيزملا دلاخ .د /همدق ،هقفلا هقف 15
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 ينقتلا رادم يدان

 

 ةيؤرلا

 ـةينقتلا ـةفرعملا رــــــشن يف ـةكلمملا يف ـةيبالطلا ـةيـدنألا ىوتــــــسم ىلع ةدـايرلا

  .عمتجملا ةمدخ يف كلذ فيظوتو اهيلع لوصحلا ليهستو

 

 ةلاسرلا

 يف تاراكتبالا معدو ،ماع لكـــــشب عمتجملاو صاخ لكـــــشب ةعماجلا بالط نيب ةينقتلا ةفاقثلا رـــــشن

 .مدقتملا ةفرعملا عمتجم ىلإ لوصوللو ةينقتلا لاجم

 

 ميقلا

 راكتبالا •

  عادبإلا •

 زيمتلا •

 ةثادحلا •

 

 فادهألا

ü ةعماجلا بالط ىدل هتاينقتو بوساحلاب يعولا عفر 

ü يدانلا بالط ىدل بوساحلا مولع تالاجم يف تاعارتخالاو تاراكتبالا معد 

ü بوساحلاب ةطبترملا ةعماجلا ةطشنأو بالطلا نوؤش ةدامع ةطشنأ معد. 

ü عمتجملا ةمدخ يف هتاينقتو بوساحلا رودب عمتجملا ةيعوت 
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 يركف ورمع روتكدلا :بالطلا نوؤش ةدامع نم قسنملا مسا

 يزنعلا ناطلس .أ :يدانلا فرشم مسا

 يمزاعلا روانم هللا دبع :يدانلا سيئر مسا

 تامولعملا ةينقتو بوساحلا :ةيلكلا

 ه1437:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )27(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )22(:جماربلا ددع

 اديفتسم )7826(:نيديفتسملا ددع

 تاعاس )104(:تاعاسلا ددع

 

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل ينقتلا رادم يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 يميداكألا فيوستلا 1

2 
 تابساحلا ليهأتل ةيريخلا ةيعمجلا عم نواعتلاب ةينورتكلإلا تايافنلا رطاخم

 )ءاقترا( ةيلآلا

 ةعيبرلا حلاص :ينوناقلا راشتسملل ةيتامولعملا مئارجلا 3

 يئيبلا يدانلا عم نواعتلاب )E-waste( ةينورتكلإلا تايافنلا 4

 وكمارأ ةكرش عم نواعتلاب لمعلا جذومن ةطيرخ 5

 ةناقتلا لقنو عارتخالا ةءارب بتكمو ةاماحملل ةيملاعلا نولبأ تارايز 6

 ةيونسلا ةعباسلا ةجمربلا ةقباسم 7

 نا دكنل يف ليجستلا ةيمهأو فيظوتلاو ةلباقملا تايساسأ يتشرو ةماقإ 8

 لبقتسملا يف يعانصلا ءاكذلا 9

 يناربيسلا نمألل ةينطولا ةئيهلا ةرايز 10

 يتاذلا قيوستلا نف 11

 ةيوناثلا ةلحرملا بالطل يفيرعتلا ضرعملا 12

 نوثاتادلا يدحت 13

 ةيدوعسلا وكمارأ ةرايز 14



 

 90 

 يسدنهلا يدانلا

 ةيؤرلا

 .اًّيعامتجاو اًّيراهمو اًّيميداكأ بلاطلا ةيمنتب متهم يبالط يسدنه ٍدان

 

 ةلاسرلا

 .ةيميداكألاو ةيفرعملا بناوجلا ريوطتو زيزعتل عدبم لك ةلاسر

 

 ميقلا

 رارصإلاو ةميزعلا •

 ناقتإلا •

 عادبإلا •

 

 فادهألا

ü اهعيمج بناوجلا نم بلاطلا ريوطت ىلع دعاست يتلا تاطاشنلا ةيمهأب يعولا رشن. 

ü ةعماجلا بالط ىدل ةيسدنهلا تالاجملاب يعولا عفر. 

ü يدانلا بالط ىدل ةسدنهلا تالاجم يف تاعارتخالاو تاراكتبالا معد. 

ü عمتجملا ةمدخ يف ةسدنهلا رودب عمتجملا ةيعوت 
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 تيسدلا لئان ذاتسألا :بالطلا نوؤش ةدامع نم قسنملا مسا

 ناعمجلا ميهاربإ.أ :يدانلا فرشم مسا

             علاط لآ دمحم :يدانلا سيئر مسا

 ةسدنهلا :ةيلكلا   

 ه1436:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )54(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )11(:جماربلا ددع

 اديفتسم )298(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )55(:تاعاسلا ددع

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل يسدنهلا يدانلا ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 )Big5 Saudi ضرعم( ةدج ةنيدمل ةيملعلا ةلحرلا 1

 باس جمانرب ةرود 2

 )ميمصتلا ميهافمو روسجلا عاونأ( ىلوألا روسجلا ميمصت ةرود 3

 )روسجلا يف بصلاو داهجإلا ةقبسم ةناسرخلا( ةيناثلا روسجلا ميمصت ةرود 4

 )The management of mega structure projects( ةرود 5

 )lean construction project management (LCPM)( ةرود 6

 ))Quality Management in constructionَ ةرود 7

 )) leadership skills project management functions ةرود 8

 ةيتاذلا ةريسلا ةباتك نف ةرود 9

10 
 ٍنابمو عنصم – ةيداصتقالا ةنيدملا يف عيراشملا ربكأ دحأل ةرايز( سدنهم ةلحر

 )ءاشنإلا تحت
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 )ءاطعلا نايرش( ضيرمتلا ةيلك

 ةيؤرلا

 ىلع ةدـايرلاو زيمتلا يف اًـجذومن نوكي نأل ءـاطعلا نـايرــــــش يدـان ىعــــــسي

 .نطولاو ةعماجلا ىوتسم

 

 ةلاسرلا

 يلحملاو يعماجلا عمتجملا مدخت ةيبالط ةطـــــشنأ يف مهجمدو ةبلطلا ثح

 نينطاوملاو ةبلطلا نيب يحصلا يعولا ةفاقث رشنتو

 

 ميقلا

 عادبإلا -4                ةدايقلا -3            زيمتلا -2      ةيمالسإلا ميقلا -1

 

 فادهألا

ü بالطلل ةحاتملا تايلاعفلاو تامدخلا ةيحان نم ةبذاجو ةلعاف ةيبالط ةئيب قلخ. 

ü  عمتجملا يف ةيحصلا ةيعوتلا تالمح يف ةيبالطلا تاكراشملا ميظنت. 

ü  ةيوعوتلاو ةيملاعلا ةيحصلا مايألا يف ةكراشملا. 

ü  اهتطشنأ ةفاك يف بالطلا نوؤش ةدامع عم نواعتلا. 

ü  مهنطوو مهتعماجل مهئالوو بالطلا ءامتنا زيزعت. 

ü  ايدايق– ايضاير– ايعامتجا – ايفاقث( ةفلتخملا تالاجملا يف مهتاربخو بالطلا تاردق ريوطت( 
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 ةدلاوخلا دومحم روتكدلا :بالطلا نوؤش ةدامع نم قسنملا مسا

 نافدشلا يداش .أ :يدانلا فرشم مسا

 يتالشلا لداع دمحأ :يدانلا سيئر مسا

 ضيرمتلا :ةيلكلا 

 ه1436:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )55(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )12(:جماربلا ددع

 ديفتسم )1300(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )689(:تاعاسلا ددع

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل )ءاطعلا نايرش( ضيرمتلا ةيلك يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 ءاطعلا ةيادب 1

 )ECG( بلقلا طيطخت تايساسأ لمع ةشرو 2

 ةايح ذقنأ 3

 اهييحنل 4

 مدلا ضارمأب فيرعتلا 5

 بوشوتوفلا جمانرب لمع ةشرو 6

 يضيرمت فراعت 7

 ةيلوألا تافاعسإلا 8

 ةيعذجلا ايالخلاب عربتلل ةايحلا كراشتنل 9

 يلديصلا ضرمملا 10

 ةيضيرمت ةلحر 11

 ةايح ذقنأ 12
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 طيطختلاو ةرامعلا ةيلك يدان

 ةيؤرلا

 .اهجراخو ةعماجلا لخاد زيمتمو عدبم يبالط عمتجم داجيإ

 

 ةلاسرلا

 بالط قافآ عفرل ةيرـامعملا تاراهملاو ـةطــــــشنألا لــــــضفأ ميـدقت

 .مهكرادمو اهيبوسنمو ةيلكلا

 

 ميقلا

     .عادبإلا •

  .ةيعمتجملا ةيلوؤسملا •

  .ةيقادصملا •

 .ةنامألا •

 فدهلا

 .ضعب عم اهضعب ةنواعتم ةيبالط ةئيب ريفوتو يفرعملاو يملعلا ىوتسملاب يقرلا 
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 تيسدلا لئان ذاتسألا :بالطلا نوؤش ةدامع نم قسنملا مسا

 نسحملا دوعس نب زيزعلا دبع .د :يدانلا فرشم مسا

             ريكاب ىفطصم :يدانلا سيئر مسا

 طيطختلاو ةرامعلا :ةيلكلا   

 ه1440:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )50(:يدانلا ءاضعأ ددع

 جمانرب )6(:جماربلا ددع

 اديفتسم )3245 (:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )48(:تاعاسلا ددع

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل طيطختلاو ةرامعلا يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 قيرحلا نم ةمالسلاو ءالخإلا ةرضاحم 1

 طيطختلاو ةرامعلا ةيلك ىنبمل ءالخإلا ةطخل يلمع قيبطت 2

 VR يضارتفالا عقاولا ةينقت مادختساب ةيرامعم تاقيبطت ةرود 3

4 
 ةلحرملا بالطل تايلكلا ضرعم يف اهليثمتو ةيلكلا نكر زيهجت يف ةكراشملا

 ةيوناثلا

 داعبألا ةيثالث ةعابطلا ةرود 5

 كصصخت فرعا ـ دادعإو ـ زيهجت يف ةكراشملا 6
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 )ناجلوص( ةيكينيلكإلا ةلديصلا ةيلك يدان 

 ةيؤرلا

 قرطو ةيبناجلا اهراثآو ةيودألا تالخادت ةفرعموــ مادختسا يف ٍعاو عمتجم

 .اهنم دحلا وأ اهبنجت

 

 ةلاسرلا

 نم ءادتبا انعمتجم يف تاقلطنم هدع نم يئاودلا فيقثتلاو يعولا ـرشن

 .لافطألا ىتح يحصلا رداكلا

 

 ميقلا

 ناقتإلا •

 عادبإلا •

 زيمتلا •

 

 فادهألا

ü اهعيمج بناوجلا نم بلاطلا ريوطت ىلع دعاست يتلا تاطاشنلا ةيمهأب يعولا رشن.  

ü ةعماجلا بالط ىدل ةيئاودلا تالاجملاب يعولا عفر. 

ü يدانلا بالط ىدل ءاودلا تالاجم يف تاعارتخالاو تاراكتبالا معد. 

ü عمتجملا ةمدخ يف ةلديصلا رودب عمتجملا ةيعوت 
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 شومغنلا هللا دبع روتكدلا :بالطلا نوؤش ةدامع نم قسنملا مسا

 يواقشلا دمحم روتكدلا :يدانلا فرشم مسا

             يرسودلا ديعس :يدانلا سيئر مسا

 ةيكينيلكإلا ةلديصلا :ةيلكلا 

 ه1439:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )40(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )50(:جماربلا ددع

 اديفتسم )450(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )50(:تاعاسلا ددع

 

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل )ناجلوص( ةيكينيلكإلا ةلديصلا يدان ةطشنأ مهأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طاشنلا مسا م

 يلديصلا لمع تالاجم 1

 فيطقلاب يميلعتلا ليلخلا عمجم يف ةيكينيلكإلا ةلديصلا صصختب فيرعتلا 2

 ةيلهألا بيذهتلا سرادم يف طاشنلا ميدقت متو ةيودألل أطخلا مادختسالا 3

 فيطقلاب حاجنلا ةسردم يف طاشنلا ميدقت متو اهراثآو تاردخملا 4

5 Parkinson disease 
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 )ةقاطلا راسم( ةسدنهلا ةيلك يدان

 ةيؤرلا

 ىلع ةديرف ةيــــسدنه عيراــــشم ىلإ بالطلا راكفألا ليوحتو راكتبالاو ةدايرلا

 .عقاولا ضرأ

 

 ةلاسرلا

 بالطلل ـةيفـاقثلاو ـةيثحبلاو ـةيميلعتلا تـاجـايتحالا ـةيبلت ىلإ يدـانلا ىعــــــسي

 .ايدايقو ايفيظو نيزيمتم نيسدنهم دادعأ لالخ نم

 

 ميقلا

  زيمتلا •

  عادبإلا •

 ناقتإلا •

 راكتبالا •

 

 فادهألا

ü ةيدجب ةينهملا ةايحلا ذخأ ىلع ةردقلا مهيدلو ايلاع اليهأت نيلهؤم نيسدنهم دادعإ. 

ü ةعماجلا عم يلودلاو يميلقإلا نواعتلا زيزعت. 

ü ايضايرو ايعامتجاو ايفاقث بلاطلا ةيصخش ءانب يف ماهسإلا. 

ü لاعفلا ملعتلاو ميلعتلا ةجتنمو ةيحصو ةنمآ ةئيب ريفوت. 

ü بالطلا نيب فيرشلا سفانتلا حور زيزعت. 

ü ةسرامملاو بيردتلا لجأ نم ةيموكحلاو ةيعانصلاو ةيميداكألا طاسوألا عم تاكارش ةماقإ. 
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 تيسدلا لئان ذاتسألا :بالطلا نوؤش ةدامع نم قسنملا مسا

 هللا اطعم رهاط روتكدلا :يدانلا فرشم مسا

             يناطحقلا رفاظ دمحم :يدانلا سيئر مسا

 ةسدنهلا :ةيلكلا 

 ه1440:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )54(:يدانلا ءاضعأ ددع

 جمارب )6(:جماربلا ددع

 اديفتسم )1495(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )47(:تاعاسلا ددع

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل )ةقاطلا راسم( ةسدنهلا ةيلك يدان ةطشنأ مهأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طاشنلا مسا م

 ةقاطل ليبجلا ضرعم يف ةكراشملا 1

 نينب ةيلهألا ةيحاضلا ةسردم لابقتسا 2

 ةيوناثلا ةلحرملل تاصصختلاب فيرعتلا ضرعم 3

 حايرلا ةقاطو ةيسمشلا ةقاطلل يناثلا ىقتلملاو ضرعملا ميظنت 4

 "ةردم" عورشمو وكمارأ ةكرش ةرايز 5

 zero point energy ةودن 6
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 يعيبطلا جالعلا راسم ةيبطلا مولعلا ةيلك يدان

 ةيؤرلا

 لالخ نم يعيبطلا جالعلا ةــنهم ريوطتل ةداــيرلاو زيمتلا وحن يعــــــسلا

 نمـض لـصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج ةلـاسر ززعت ةيجهنمال ةطـشنأ

 .ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو ةيقالخألا ميقلا راطإ

 

 ةلاسرلا

 تاراهملا بلاطلا باــــسكإ لالخ نم ةيلكلا فادهأ قيقحت يف ماهــــسإلا

 رــــــشنو عمتجملـاب يعيبطلا جالعلا رود ـةيمهأب فيقثتلاو ـةيعوتلا ىلإ ـةفاــــــضإلـاب ،ـةيثحبلاو ةيميلعتلا

 .عوطتلا ةفاقث

 

 ميقلا

 قيرفلا حورب لمعلا-4    ةيباجيإلا-3         ةيلوؤسملا-2         ءاطعلا-1 

 

 فادهألا

ü هتاربخو هفراعم لقصو ةفلتخم ةيئارثإ تاراهم بلاطلا باسكإ. 

ü ةفرعملا ةدايز ءارو ايعس ةءارقلاو ثحبلا تاراهم ىلع بالطلا عيجشت. 

ü سيردتلا ةئيه ءاضعأو ةبلطلا نيب ةيفصال لصاوت تاونق داجيإ. 

ü يعيبطلا جالعلا مسقب فيرعتلل ةصاخلا ضراعملا ميظنتو ةلودج. 

ü ةعماجلا لخاد لمعلا شروو تاودنلا ميظنت. 

ü يعيبطلا جالعلا رود صخي اـــميف يعمتجملا يعولا ةـــيمنت يف ماــهــــــسإلل ةــبلطلا ةــئيهت 

 .هتيمهأو

ü ةبلطلا ىدل عوطتلا ةفاقث زيزعتو عمتجملا ةمدخ يف ةيبالطلا ةكراشملا حور ةيمنت. 

ü ةلصلا تاذ ةيعمتجملا تاسسؤملاو ةيمدخلا تاعاطقلا عم ةقالعلا قيثوت. 
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 شومغنلا هللادبع روتكدلا :بالطلا نوؤش ةدامع نم قسنملا مسا

 ملسملا ذاعم روتكدلا :يدانلا فرشم مسا

             ينارهزلا رماع :يدانلا سيئر مسا

 ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيلك :ةيلكلا

 ه1439:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )47(:يدانلا ءاضعأ ددع

 اجمانرب )11(:جماربلا ددع

 اديفتسم )1373 (:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )80(:تاعاسلا ددع

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل يعيبطلا جالعلا يدانلا ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 يعيبطلا جالعلا مسق يجيرخ ةيلاعف ميظنت 1

 ةيضايرلا تاباصإلا نع ةرضاحم 2

 يرقفلا دوماعلل يملاعلا مويلا 3

 كلجأ نم ةدامعلا ةيلاعف 4

 كبيبط كطاشن 5

 ةيوناثلا ةلحرملا بالطل تايلكلاب يفيرعتلا مويلا 6

 2 ةيكينيلكالا كتربخ ززع 7

 يعيبطلا جالعلا ةيمهأب ةيعوتلل اعم # ةردابم 8

 .) تاسراممو براجت :ةحص يشملا( نع ةرضاحم 9

10 
 ةقطنملاب يضايرلا بطلل يدوعسلا داحتالاب ميلعتلا ةنجلل ىلوألا ةودنلا

 "نيبعاللا ةياعر"   ناونعب ةيقرشلا

 ةيلكلا بالطل يهيفرت جمانرب 11
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 لامعألا ةرادإ ةيلك يدان

 

 ةيؤرلا

 اهيروطتو مهتاراهم لقـــص يف مهـــسيو ةفاك ةيلكلا بالط مدخي لاعف ٍدان

 ةفاك ةيلمعلاو ةيملعلا بناوجلا يف

 

 ةلاسرلا

 .لامعألا ةدايرو ةصاخلاو ةيموكحلا تاعاطقلا فلتخم عم نواعتلاب ةيفصال ةطشنأ ةماقإ

 

 ميقلا

 ةهازنلا •

 ةكارشلا •

 زيمتلا •

 ةيفارتحالا •

 

 فادهألا

ü يدانلا اهميقي يتلا ةطشنألا يف ةكراشملا نم ةيلكلا بالط نيكمت.  

ü بالطلا تاراهم لقص. 

ü بالطلا دنع يملعلا ىوتحملا زيزعت. 

ü عمتجملا ةمدخ يف لامعألا ةداير رودب عمتجملا ةيعوت 
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 تيسدلا لئان ذاتسألا :بالطلا نوؤش ةدامع نم قسنملا مسا

 عيطم وب مساج نب دلاخ روتكدلا :يدانلا فرشم مسا

             عازهلا دايز :يدانلا سيئر مسا

 .لامعألا ةرادإ :ةيلكلا

 ه1440:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )40(:يدانلا ءاضعأ ددع

 جمارب )6(:جماربلا ددع

 اديفتسم )168(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )60(:تاعاسلا ددع

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل لامعألا ةرادإ ةيلك يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 يوئرلا شاعنإلا ةرود 1

2 Elon musk ملاعلا ريغيس له  

 اهدعب امو ةعماجلا 3

 تاصصختلا ىقتلم 4

 ةيتاذلا ةريسلا دادعإ ةرود 5

 يوئرلا شاعنإلا ةرود 6
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 بطلا ةيلك يدان

 

 ةيؤرلا

 نم بطلا ةيلك تابلاطو بالط ــــــ راكفأو ــــــ تاعادبإ يوتحت ةيبالط ةصنم ريفوت

 .ةفلتخملا لحارملا

 

 ةلاسرلا

  .ددجتم يعادبإ راطإ يف اهئاوتحاو تاراهملا لقصل صرف قلخ

 

 ميقلا

 .ةدايرلا -4     ةيعمتجملا ةيلوؤسملا-3      عادبإلا -2       صالخإلا-1

 

 فادهألا

 .يميداكألا ريغو يميداكألا نيلاجملا يف بالطلا تاراهم ريوطتو ةيمنتو زاربإ يف ةيلكلا رود ليعفت
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 ةدلاوخلا دومحم روتكدلا :بالطلا نوؤش ةدامع نم قسنملا مسا

 يريرحلا دومحم روتكدلا :يدانلا فرشم مسا

             شيبرلا رمع :يدانلا سيئر مسا

 .بطلا :ةيلكلا 

 ه1440:سيسأتلا ةنس

 اًوضع )40(:يدانلا ءاضعأ ددع

 جمارب )6(:جماربلا ددع

 اديفتسم )168(:نيديفتسملا ددع

 ةعاس )60(:تاعاسلا ددع

 

 

 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل بطلا ةيلك يدان ةطشنأ مهأ

 

 طاشنلا مسا م

 ةيوناثلا بالطل تاصصختلاب فيرعتلا ىقتلم 1

 ةيحارجلا ةطايخلا تايساسأ 2

 )(DNA ضمح جارختسا 3

 تاربتخملا نارئف مادختسا ىلع بيردتلا 4

 ةيئارثإلا جماربلل يفيرعتلا ىقتلملا 5

6 
  سرادملا بالط ةنمزملا ضارمألا نع يفيقثتلا جمانربلا

 )نارهظلاب ريبكلا دوعس مامإلا ةسردم(

 ماهلإ ةصنم 7

 بطلا ةيلك بالطل لوألا يبالطلا يثحبلا مويلا 8

 OSCE ةريرسلا تاراهملا رابتخا ةاكاحم 9

10 Bacterial Morphology and Antibacterial Susceptibilty testing 

 

 

 

 

 



 

 106 

 )طشان( ةيقيبطتلا تاساردلا ةيلك يدان

 ةيؤرلا

 لالخ نم كـلذو ،ـةعمـاجلا تـايلك ـةيـدنأ نيب ـدئارلا »طــــــشـان« يدـان نوكي نأ

 جمارب ميدقتو ،ةيعامتجالاو ةيهيفرتلاو ةيميلعتلا ةطـــشنألا لـــضفأ ريفوت

 .ةيلكلا بالط ةفاكل ةدوجلا ةيلاع ةيبيردتو ةيميداكأ

 

 ةلاسرلا

 نم ـايفـاقثو ـايملع مهريوطت ىلع ةردـاقلا ـةينهملاو ـةيملعلا تاءـافكلا ريفوتب بالطلا تـاجـايتحا ـةيبلت

 نم ةيعامتجالا تاقالعلا ةرئاد ةعـــسوتو ةقادـــصلاو ةوخألا رــصاوأ ةيوقتو ،ةيجهنملا ةطــشنألا لالخ

 .ةيجهنماللا ةطشنألا لالخ

 

 ميقلا

 .صالخإلا -5 .    ةهازنلا-4    .ةيباجيإلا       -3      ةيلوؤسملا -2       .ءامتنالا -1

 

 فادهألا

ü ةيلكلا تاصصخت فلتخم يف لمع شروو تاودنو تارود ةماقإ 

ü صصختلا لاجم يف بالطلا فيقثتل تاهجلا فلتخمل ةيجراخلا تارايزلاب مايقلا 

ü بلاطلا ىدل يفاقثلا نوزخملا ةدايزل هيئارثإ تالحرب مايقلا  

ü بالطلا نع حيورتلل ةيهيفرتلا ةطشنألا ةماقإ  

ü ماع لكشب ةعماجللو هصاخ ةيلكلل بلاطلا ءامتنا ىوتسم عفر 

ü بالطلا نيب يعامجلا لمعلا رود ليعفت 

ü ةيعمتجملا ةمدخلاو ةيعوطتلا لامعألا عيجشت 

ü اهتاطاشن ميظنتل ةيلكلا ةرادإ بناجب فوقولا 

 

  ينارهزلا يلع ذاتسألا :بالطلا نوؤش ةدامع نم قسنملا مسا

 لقع مثيه .د :يدانلا فرشم مسا

         يدماغلا هللادبع نمحرلا دبع :يدانلا سيئر مسا

 .عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا :ةيلكلا

 ه1439:سيسأتلا ةنس

 ًوضع )40(:يدانلا ءاضعأ ددع
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 يضايرلا طاشنلا

 يمنتو بالطلا ينبت اهرودب و ،ةعماجلا بالط مدخت يتلا ةيضايرلا جماربلا ىلع ةرادإلا فرشت

 امب مهتاقوأ رامثتسا ىلع مهدعاستو ،اهروطتو ةيضايرلا مهبهاوم لقصتو ،ةيلقعلا مهترادق

 ،هسفنب ةقثلا باستكاو هتاذ نع ريبعتلا ىلع ارداق بلاطلا لعجتو ،ةدئافلاو عفنلاب مهيلع دوعي

 ةدامع تلوأ قلطنملا اذه نمو ،ةيكرحلاو ةيندبلا هتاردق ةيمنتو ،هلوح نم عمتجملا ىلإ ءامتنالاو

 نم ديدعلا ةماقإ ىلإ تعس اذل ؛ ةيانعلا نم اًديزم ةيضايرلا ةطشنألا ةعماجلا يف بالطلا نوؤش

 بيترتب تماق امك ،ةفلتخملا ةيلودلاو ةيلحملا تالوطبلا يف ةكراشملا ىلع تصرحو ،جماربلا

 تماقو ،ةيدوعسلا تاعماجلل يضايرلا داحتالا تالوطب يف ةعماجلا قيرف نمض بالطلا تاكراشم

 ،اعيمج اهعاونأب ةضايرلا تاطاشنلا ةسراممل ةيعماجلا ةنيدملاب ةفلتخملا ةيضايرلا تآشنملا زيهجتب

 .ةيضايرلا دهفلا ةلاص كلذكو ،يعماجلا مرحلاب مدقلا ةرك بعلم ليهأتب تماق امك

 

 ةيؤرلا

 .ةيدوعسلا تاعماجلا ىوتسم ىلع ،ةيبالطلا ةطشنألا لاجم يف ةدايرلا

 

 ةلاسرلا

 بالطلا تاجايتحا يبلت تالاجملا فلتخم يف ةططخمو ،ةفداه ةيعون تاذ ةيضاير ةطشنأ ميدقت

 ،هبهاومو هتاذ ةيمنت ىلع ةردقلا كلتمي ،ايضاير عدبم ليج دادعإ يف ماهسإلل مهتاهاجتاو مهلويمو

 .ايدسجو ،اينادجوو اًّيفرعمو اًّيكولس بالطلا ريوطت يف مهسي امم

 

  فادهألا

 .بالطلا دنع يضايرلا عادبإلل ةبصخ ةئيب داجيإ .1

 .ةيضايرلا تآشنملاب تاطاشنلا ةسرامم قيرط نع مهلويمو بالطلا تابغر عابشإ .2

 .ىلثملا ةقيرطلاب اههيجوتو اهلقصو اهتيمنتو ةيضايرلا بالطلا بهاوم فاشتكا  .3

 .)ةيدرفلا – ةيعامجلا( ةفلتخملا ةيضايرلا تالاجملا يف نيزيمتملا بالطلا ةياعر .4

 ىلع مهثحو ،ةيضايرلا قرفلا ةدايق نم مهنكمي امب بالطلا دنع ةيدايقلا تاراهملا ريوطت  .5

 .ةيضايرلا تاسفانملا يف كارتشالا

 .ةفلتخملا ةيضايرلا تاطاشنلا يف مهتكراشم لالخ نم بالطلا نيب ةبيط تاقالع نيوكت .6

 .ةعماجلا بالط نيب ةسفانملا حور سرغ .7

 .ةفيرشلا ةسفانملاو ةراسخلا لبقتب ةلثمتملا ةيماسلا ديلاقتلاو ميقلا عرز  .8
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  ماهملا

 .ةيدرفلاو ةيعامجلا باعلألا لمشت يتلا ةيضايرلا جماربلا ذيفنت ىلع فارشإلاو دادعإلا .1

 يديأ ىلع مهتاراهم ريوطتو ،ايلخادو ايجراخ نيكراشملل يراهملاو يندبلا ىوتسملاب ءاقترالا .2

  .نيصصختم نيبردم

  .ةيدرفلا باعلألاو ةيعامجلا باعلألا نمضتت يتلا ةيلخادلا ةطشنألا ذيفنت .3

 .باعلألا فلتخم يف تايلكلا نيب ةيلخاد تالوطب ميظنت .4

 .اهيبوسنمو ةعماجلا بالطل يحصلا فيقثتلا .5

 .ةيضايرلا ةطشنألا تابلطتم زيهجت .6

 .ةعماجلا تابختنم ليكشتو ،تايلاعفلا فلتخمل ةيضايرلا قرفلا دادعإ .7

 .باعلألا فلتخم يف ةيدوعسلا تاعماجلل يضايرلا داحتالا ةلوطب يف كارتشالا .8

   .ةعماجلاب ةيضايرلا قرفلل يمويلا بيردتلا .9

 

 

 

 ةعماجلل ةيجراخلا ةيضايرلا تازاجنإلا :الوأ

 ةيدوعسلا تاعماجلا ىوتسم ىلع لوألا زكرملل يضايرلا زيمتلا عرد

 نم لضفب ـ لصيف نب نمحرلادبع مامإلا ةعماج تقَّقح ،اهعيمج ةدعصألا ىلع ةعماجلا زُّيمتل اًرارمتسا

 ماعلل ةعباسلا هترود يف ةيدوعسلا تاعماجلل يضايرلا داحتالل يضايرلا زُّيمتلا َعرد ـ هقيفوتو هللا

 كلذو ؛يضايرلا همسوم ةياهن يف ةيدوعسلا تاعماجلل يضايرلا داحتالا هحنمي يذلا ،)ه1439-1440(

 .ةيلهألاو ةيموكحلا ؛ةكلمملا تاعماج ىوتسم ىلع تقَّوفتو ،لوألا زكرملا ىلع ةعماجلا تلصح نأ دعب
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  ـه1440 / 1439 تاعماجلل ةحابسلا ةلوطب ةيبهذ

 يتلا ،ةيدوعسلا تاعماجلا ىوتسم ىلع ةحابسلا ةلوطبب لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج تجِّوُت

 / 3 / 16-12 ةرتفلا لالخ ةعماج )23( ةكراشمب ،ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج اهتفاضتسا

 ديمعو ،يمقبلا هللادبع روتكدلا ةداعس داحتالا سيئر روضحب ،م2018 / 11 / 24-20 قفاوملا ـه1440

 .تاقابسلا فلتخم يف نيزئافلا اجوت نيذللا لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماجب بالطلا نوؤش ةدامع

 ،لوألا زكرملا ىلع اولصحو ،لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج نم اًبلاط )16( ةلوطبلا يف كراش دقو

 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج تلصح نيح يف ،يناثلا زكرملا ىلع زيزعلا دبع كلملا ةعماج تلصحو

 :نيكراشملا ءامسأ يلي اميفو ؛ثلاثلا زكرملا ىلع ةيمالسإلا

 

 مسالا م

 يديمحلا دمح دمحأ هللادبع 1

 ربكأ حلاص نسح ميهاربإ 2

 ىسوم لآ نيسح نسح 3

 خيش رمع دمحم دمحأ 4

 قداصلا حلاص نيسح يلع 5

 هللا دبعلا دمحم مثيم ىفطصم 6

 يزينخلا ندم زيزعلا دبع ليمك 7

 رضخ وب دمحأ لضاف يلع 8

 دبيعملا ىسيع دمحم ميهاربإ 9

 دبيعملا ىسيع دمحم هللا دبع 10

 قيفوت لآ دمحم رخاف فسوي 11

 شيرع وب يكم بيبح فسوي 12

 دبيعملا هللا دبع دمحأ هللا دبع 13

 كرابم لآ روصنم هللا دبع نسح 14

 داوزلا نسح نسحملا دبع يداه 15

 ميكحلا دمحم نيسح دمحم 16
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  ـه1440 / 1439 تاعماجلل ةرئاطلا ةرك ةلوطب ةيبهذ

 ،ةيدوعسلا تاعماجلا ىوتسم ىلع ةرئاطلا ةرك ةلوطبب لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج تجوت

  ةعماج )12( ةكراشمب

 لالخ تاعمجت ةثالث يف تاعومجملا يرود ماظنب ةيديهمتلا راودألا يف :ةلوطبلا ماظن

  م10/11/2018 ىتح  م11/10/2018 قفاوملا ـه2/3/1440 ىتحو ـه2/2/1440 نم ةرتفلا

 مامإلا ةعماج ةلوطبلا تايئاهن تفاضتسا ثيح ،ةدحاو ةرم بولغملا جورخ ماظنبف ةيئاهنلا راودألا يف امأ

 ةعماجلا ريدم يلاعمو ،يمقبلا هللادبع روتكدلا ةداعس داحتالا سيئر روضحب ،لصيف نب نمحرلا دبع

 نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماجب بالطلا نوؤش ةدامع ديمعو ،شيبرلا دمحم هللا دبع روتكدلا ذاتسالا

 ىلع لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج تلصحو ىلوألا ةثالثلا زكارملاب نيزئافلا اوجوت نيذلا ؛لصيف

 .ثلاثلا زكرملا ىلع فوجلا ةعماج تلصح نيح يف ،يناثلا زكرملا ىلع نازاج ةعماج تلصحو ،لوألا زكرملا

 :يلاتلاك يهو ،ةرئاطلا ةرك ةلوطب اوققح نيذلا بالطلا ءامسأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسالا م

 رهاوخلا دمحأ ءايض 1

 ظوفحم نيسح يلع 2

 باوثلا دمحأ هللا دبع 3

 حجارلا نمحرلا دبع رمع 4

 بيبحلا لداع دمحم 5

 يدهم حلاص ازريم 6

 انهملا ميهاربإ رظتنم 7

 دمحم ميهاربإ فئار 8

 افرشلا يولع يفطصم 9

 روصنم هللا دبع ناملس 10

 يرسودلا دهف ميهاربإ 11

 طيرملا حلاص نيسح 12

 قانشب دمحأ يبأ 13

 حلاص هللا دبع ليصأ 14



 

 111 

  ـه1440 / 1439 تاعماجلل ةلواطلا ةرك ةلوطب ةيبهذ

 ،ةيدوعسلا تاعماجلا ىوتسم ىلع ةلواطلا ةرك ةلوطبب لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج تجوت

 30/10 قفاوملا ـه1440 / 2 / 25-21 ةرتفلا لالخ ةعماج )28( ةكراشمب ،كوبت ةعماج اهتفاضتسا يتلا

 اولصحف لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج نم بالط )4( ةلوطبلا يف كراش ثيح ،م2018 /3/11 –

 زكرملا ىلع ةدج ةعماج تلصح نيح يف ،يناثلا زكرملا ىلع ةعمجملا ةعماج تلصحو ،لوألا زكرملا ىلع

 .ثلاثلا

 :ةلواطلا ةرك ةلوطب اوققح نيذلا بالطلا ءامسأ

 عماشملا روصنم ناملس داجس -1

 ةداسلا يداهلا دبع نسح يلع -2

 يتاهيسلا رصان داوج -3

  لوسرلا بر دبعلا حلاص رفعج دمحم -4

 

 

  ـه1440 / 1439 تاعماجلل )ب( مدقلا ةرك ةلوطب ةيزنورب

 تاعماجلا ىوتسم ىلع )ب( مدقلا ةرك ةلوطب ةيزنوربب لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج تجوت

 ،ثلاثلا زكرملا ىلع لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج تلصحف ،تاعماج )8( ةكراشمب ،ةيدوعسلا

 .لوألا زكرملا ىلع نارجن ةعماج تلصح نيح يف ،يناثلا زكرملا ىلع فئاطلا ةعماج تلصحو

 

 :)ب( مدقلا ةرك ةلوطب اوققح نيذلا بالطلا ءامسأ

 

مسالا  م 

ملسملا هللا دبع دباع نمحرلا دبع  1 

وهللا هللا دبع دمحأ هللا دبع  2 

يتاهيسلا نيسح يلع دمحم  3 

دمحم نسح توقاي نمحرلا دبع  4 

يداهلا دبعلا نيسح فسوي دلاخ  5 

نسح دومحم نسح يضترم  6 

جاحلا نابعش لداع نمحرلا دبع  7 

لالحلا ميهاربإ روصنم ميهاربإ  8 

ينارجنلا هللا دبع رصان زيزعلا دبع  9 
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يرمعلا دمحم هللا دبع دمحم  10 

دميحو لآ دمحأ بيبح نيسح  11 

ندم لآ يداهلا دبع دمحم يلع  12 

يرمسألا ةزمح يلع ناحرف  13 

رصانلا نسح لامج دمحم  14 

نانزلا ليلخ ميهاربإ ليلخ  15 

لقعلا دمحم لقع زيزعلا دبع  16 

دمصاب دمصلا دبع مساب  17 

روقصلا رصان سراف دمح  18 

شريوطلا رصان ميهاربإ رصان  19 

يمجعلا رباج دمحم دمحأ هللا دبع  20 

دمحم نيسح رصن ةزمح  21 

تاخيوشلا نادرف حلاص يدهم  22 

يدماغلا حلاص دمحم حلاص  23 

 

 

  ـه1440 / 1439 تاعماجلل ودنوكياتلا ةلوطب

 تاعماجلا ىوتسم ىلع ودنوكياتلا ةلوطبب عبارلا زكرملا لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج تققح

 ـه1440 / 2 / 4-2 ةرتفلا لالخ ةعماج )12( ةكراشمب ،فئاطلا ةعماج اهتفاضتسا يتلا ،ةيدوعسلا

 نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج نم بالط )10( ةلوطبلا يف كراش ثيح ،م2018 / 10 / 13-11 قفاوملا

  لصيف

 :ودنوكياتلا ةلوطب يف اوكراش نيذلا بالطلا ءامسأ

 

 نازوألا مسالا م

 اتاك )مجك 54( ديزوبأ ميلح هللادبع 1

 )مجك 58( يويلعلا دمحأ مساق 2

 )مجك 58( يرسودلا دمحم دوعس 3

 )مجك 63( رصانلا لاضن 4

 )مجك 68( يناسرف ميهاربإ هللادبع دهف 5

 )مجك 74( يفطصملا رفعج 6

 )مجك 74(   يدلاخلا حلاف قيتع 7
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 )مجك 80( يفطصملا دمحم 8

 )مجك 80( ريكاب دلاخ يفطصم 9

 )مجك 87+( روفصعلا يلع حلاص نب رصان 10

 

  ـه1440 / 1439 تاعماجلل يضرألا سنتلا ةلوطب

 ىوتسم ىلع يضرألا سنتلا ةلوطبب عبارلا زكرملا لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج تققح 

 ةعماج )16( ةكراشمب ،ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج اهتفاضتسا يتلا ،ةيدوعسلا تاعماجلا

 بالط )5( ةلوطبلا يف كراش ثيح ،م2018 / 11 / 24-20 قفاوملا ـه1440 / 3 / 16-12 ةرتفلا لالخ

  لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج نم

 :يضرألا سنتلا ةلوطب يف اوكراش نيذلا بالطلا ءامسأ

 ةقاقع مظاك هللا دبع نيساي -1

  ريازلا هللا دبع قيفش نيسح -2

  لضاف لآ يلع مساج يلع  -3

 ةفيلخلا دمحم نسح يلع -4

 بليوط لآ ديعس دمحم مساق -5
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  ـه1440 / 1439 تاعماجلل ةلسلا ةرك ةلوطب

 تاعماجلا ىوتسم ىلع ةلسلا ةرك ةلوطبب سماخلا زكرملا لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج تققح

                                                      تاعماج )9( ةكراشمب ،ةيدوعسلا

       لالخ تاعمجت ةثالث يف تاعومجملا يرود ماظنب ةيديهمتلا راودألا يف :ةلوطبلا ماظن

                                                                  م17/11/2018 ىتح م18/10/2018 قفاوملا ـه9/3/1440 ىتحو ـه9/2/1440 نم ةرتفلا

 .ةدحاو ةرم بولغملا جورخ ماظنبف ةيئاهنلا راودألا يف امأ

 

 :ةلسلا ةرك ةلوطب يف اوكراش نيذلا بالطلا ءامسأ 

 

 مسالا م

 ةلودلا نسح يلع دمحأ 1

 ليصألا رقاب نب يضر سابع 2

 يليقعلا هللا دبع ليقع رهزأ 3

 يوانربلا ىفطصم ديجملا دبع 4

 ةروردلا هبر دبع بوقعي 5

 جوهجهلا يدهم ديفم نسح 6

 يديبعلا مساج لضاف قداص 7

 خونرصلا يلع مساب نسح 8

 ىسوم لآ هللا دبع نيسح يلع 9

 ناليصبلا دمحأ ءالع 10

 يلع لآ هلإلا دبع يلع 11

 جرفلا دمحأ ديعس دمحأ 12
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 ـه1440 / 1439 تاعماجلل ىوقلا باعلأ ةلوطب

 تاعماجلا ىوتسم ىلع ىوقلا باعلأ ةلوطبب عباسلا زكرملا لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج تققح

 / 5 / 20-18 ةرتفلا لالخ ةعماج )23( ةكراشمب ،زيزعلا دبع كلملا ةعماج اهتفاضتسا يتلا ،ةيدوعسلا

 نمحرلا دبع مامإلا ةعماج نم ابلاط )25( ةلوطبلا يف كراش ثيح ،م2019 / 1 / 26-24 قفاوملا ـه1440

 :يلاتلا وحنلا ىلع جئاتنلا تءاجو ،لصيف نب

 زكرملا ىلع لصحو ،ةيبهذلا ةيلاديملا )ركاوشلا هللا دبع رصان نيسح( بلاطلا ققح :يلاعلا بثولا يف

 لوألا

 زكرملا ىلع لصحو ،ةيضفلا ةيلاديملا )ركاوشلا هللا دبع رصان نيسح( بلاطلا ققح :ليوطلا بثولا يف

 يناثلا

 لوألا زكرملا ىلع لصحو ،ةيبهذلا ةيلاديملا )ناثيعلا مساب سوأ( بلاطلا ققح :ةقرطملا يمر يف

 لوألا زكرملا ىلع لصحو ،ةيبهذلا ةيلاديملا )يتالشلا لداع دمحأ( بلاطلا ققح :ةنازلاب زفقلا يف

 

 :ىوقلا باعلأ ةلوطب يف اوكراش نيذلا بالطلا ءامسأ

  

 مسالا م

 ىتالشلا لداع دمحأ 1

 رداقلا دبع ةماسأ دمحأ 2

 ناثيعلا مساب سوأ 3

 دمصاب ملاس دمصلا دبع مساب 4

 رمحألا دلاخ لالب 5

 ركاوشلا هللا دبع رصان نيسح 6

 رفسم نمحرلا دبع 7

 شريوطلا رصان ميهاربإ رصان 8

 ملعملا داوج دمحم يداه 9

 ناضمر لآ ريهز دمحم 10

 يمعزملا دمحم نيعم 11

 يشاهولا حلاص دمحم حلاص سيوآ 12

 ماغمغلا ىحتف لضاف 13

 جاحلا نابعش لداع نمحرلا دبع 14

 طاطبلا حلاص دمحم 15



 

 116 

 وهللا هللادبع دمحأ هللا دبع 16

 ملدلا رفعج دمحأ 17

 يدبع حراف هللا دبع 18

 نانزلا ميهاربإ ليلخ 19

 رمعلا دمحأ لضاف دمحم 20

 حالص لا هللا دبع نايناد دمحأ 21

 دوؤادلا زياف ناملس 22

 يوانرب ىفطصم ديجملا دبع 23

 حالص لآ ىلع نيسح يداه 24

 ةشاكع هط دمحأ 25

 

 

 

  ـه1440 / 1439 تاعماجلل ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةلوطب

 ةــــــصاخلا تاجايتحالا يوذ ةلوطب يف سداــــــسلا زكرملا لــــــصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج تققح

 ةعماج اهتفاــــضتــــسا يتلا ،ةيدوعــــسلا تاعماجلا ىوتــــسم ىلع )فدهلا ةرك – ىوقلا باعلأ ةلوطب(

 لالخ ،فدهلا ةرك ةلوطبب ةعماج )12( ةكراشمو ،ىوقلا باعلأ ةلوطب يف ةعماج )13( ةكرـاشمب ،ةبيط

 .م2019 / 2 / 15-13 قفاوملا ـه1440 / 6 / 11-9 ةرتفلا

 .لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج نم بالط )4( ةلوطبلا يف كراش ثيح

 

 :ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةلوطب يف اوكراش نيذلا بالطلا ءامسأ

 

 مسالا م

 ريمألا يلع نيسح يلع 1

 ليعامسلا دمحأ لصاو يلع 2

 مناغلا يلع لداع هللا دبع 3

 يناطحقلا دمح ةضوعم دلاخ 4

   

 

 



 

 117 

 :يتآلا وحنلا ىلع ىوقلا باعلأ ةلوطب جئاتن تءاجو

 .ثلاثلا زكرملا ليعامسلا لصاو يلع بلاطلا ققح :ليوطلا بثولا

 .سماخلا زكرملا ليعامسلا لصاولا يلع بلاطلا ققح :م400 يرج

 .سداسلا زكرملا مناغلا هللا دبع بلاطلا ققح :حمرلا يمر

 .عباسلا زكرملا ريمألا نيسح يلع بلاطلا ققح :صرقلا يمر

 

  ـه1440 / 1439 تاعماجلل ةيئطاشلا ةرئاطلا ةرك ةلوطب

 ىوـتسم ىلع ةيئطاشلا ةرئاطلا ةرك ةلوطبب ثلاثلا زكرملا ـلصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج تـلصح

 ةكراــشملا ةعماج لكلو ،ةعماج )24( ةكراــشمب ،نازاج ةعماج اهتفاــضتــسا يتلاو ةيدوعــسلا تاعماجلا

 لالخ ،)ب ،أ( نيقيرفب ةعماجلا تكراــــــشو ،قيرف )43( ةلوطبلاب ةكراــــــشملا قرفلا ددع ناكف ،نيقيرفب

 .م2019 /2/3 – 2 /26 قفاوملا ـه1440 / 6 / 25-21 ةرتفلا

 .لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماج نم بالط )4( ةلوطبلا يف كراش ثيح

 

 :ةيئطاشلا ةرئاطلا ةرك ةلوطب يف اوكراش نيذلا بالطلا ءامسأ

 

 قيرفلا مسالا م

 أ فيلخلا يلع دمحأ نميأ 1

 أ نوهرملا نيسح يلع 2

 ب نافلخلا يلع هللادبع 3

 ب سيوملا ميعن دمحم 4

   

 ثلاثلا زكرملا ديدحت ةارابم يف )2/0( نطابلا رفح ةعماج ىلع زوفلا دعب ثلاثلا زكرملا )أ( قيرفلا ققحو

 .عبارلاو
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 يلخادلا طاشنلا :ًايناث

  :مهسلاو سوقلل ةحوتفملا ةعماجلا ةلوطب  )1(

 .يضايرلا داتسالا :ةلوطبلا ناكم -

 .ةدحاو ةرم نم بولغملا جورخ ماظن :ةلوطبلا ماظن -

-  

 ةلوطبلا تاعاس ددع نيكراشملا بالطلا ددع ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا

 ةعاس )23( ابلاط )46( ـه25/12/1439 -24 مهسلاو سوقلا ةلوطب

                                   

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا بالطلا 

 

 زكرملا ةيلكلا مسالا م

 لوألا تامولعملا ةينقتو بساحلا مولع ينامرعلا ةفيلخ دمحم 1

 يناثلا نانسألا بط منيوغلا دمحأ يلع 2

 ثلاثلا ةسدنهلا يواقرشلا يدمح نمحرلا دبع 3

 

 ةلواطلا سنتل ةحوتفملا ةعماجلا ةلوطب )2( 

 ةيضايرلا ةلاصلا :ةلوطبلا ناكم -

 .ـه15/1/1440 ءاثالثلا موي :ةلوطبلا ةعرق  -

 .ةدحاو ةرم نم بولغملا جورخ ماظن :ةلوطبلا ماظن -

-  

 ةلوطبلا تاعاس ددع نيكراشملا بالطلا ددع ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا

 ةعاس )30( ابلاط )68( ـه17/1/1440-15 ةلواطلا سنت ةلوطب

 

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا بالطلا

 

 زكرملا ةيلكلا مسالا م

 لوألا عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا ةداسلا نسح يداهلا دبع يلع 1

 يناثلا ةيريضحتلا ةنسلا ةدامع رطم لآ دمحم مساج دمحم 2

 ثلاثلا ةيريضحتلا ةنسلا ةدامع ملاسلا حلاص داهج 3
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 يضرألا سنتلل ةحوتفملا ةعماجلا ةلوطب )3(

 .ةحوتفملا ةيجراخلا بعالملا :ةلوطبلا ناكم -

 .ـه15/1/1440 ءاثالثلا موي :ةلوطبلا ةعرق  -

 .ةدحاو ةرم نم بولغملا جورخ ماظن :ةلوطبلا ماظن -

 

 ةلوطبلا تاعاس ددع نيكراشملا بالطلا ددع ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا

 ةعاس )24( ابلاط )23( ـه17/1/1440-15 يضرألا سنتلا ةلوطب

                                 

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نيلصاحلا بالطلا
 

 زكرملا ةيلكلا مسالا م

 لوألا عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا ريازلا قيفش نيسح 1

 يناثلا نانسألا بط نيسح لآ بيبح ديعس دمحم 2

 ثلاثلا عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا لضاف لآ يلع مساج يلع 3

 

 شاوكسالل ةحوتفملا ةعماجلا ةلوطب )4(

 .ةيضايرلا ةلاصلا :ةلوطبلا ناكم -

 .ـه20/1/1440 ءاثالثلا موي :ةلوطبلا ةعرق  -

 .ةدحاو ةرم نم بولغملا جورخ ماظن :ةلوطبلا ماظن -

 

 ةلوطبلا تاعاس ددع نيكراشملا بالطلا ددع ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا

 ةعاس )24( ابلاط )32( ـه22/1/1440-20 شاوكسالا ةلوطب

                                 

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا بالطلا

 

 زكرملا ةيلكلا مسالا م

 لوألا بطلا محلملا ديلو زيزعلا دبع 1

 يناثلا بطلا ليلخلا ميهاربإ يلع 2

 ثلاثلا طيطختلاو ةرامعلا لميوهلا دمحم ميهاربإ 3
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 ودرايلبلل ةحوتفملا ةعماجلا ةلوطب )5(

 .ةيضايرلا ةلاصلا :ةلوطبلا ناكم -

 .ـه20/1/1440 ءاثالثلا موي :ةلوطبلا ةعرق  -

 .ةدحاو ةرم نم بولغملا جورخ ماظن :ةلوطبلا ماظن -
 

 ةلوطبلا تاعاس ددع نيكراشملا بالطلا ددع ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا

 ةعاس )24( ابلاط )32( ـه22/1/1440-20 ودرايلبلا ةلوطب

                        

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا بالطلا
 

 زكرملا ةيلكلا مسالا م

 لوألا عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا يبيتعلا هللادبع لالط 1

 يناثلا ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا روشملا روفغلا دبع دمحأ 2

 ثلاثلا ةيبرتلا يولع ةرديح نيسح 3

 

  :مدقلا ةرك تايسادسل ةحوتفملا ةعماجلا ةلوطب )6(

  يضايرلا داتسالا :ةلوطبلا ناكم -

 .ـه14/1/1440 ءاثالثلا موي :ةلوطبلا ةعرق -

 ةرم نم بولغملا جورخ ماظنبو )ةيديهمتلا راودألا( دحاو رود نم يرودلا ماظن :ةلوطبلا ماظن -

 .)ةيئاهنلا راودألا( ةدحاو

 

 ةلوطبلا تاعاس ددع نيكراشملا بالطلا ددع ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا

 ةرك تايسادس ةلوطب

 مدقلا
 ةعاس )85( ابلاط )160( ـه15-23/1/1440

 

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا بالطلا

 

 زكرملا قيرفلا مسا م

 لوألا ةيبرتلا ةيلك 1

 يناثلا تامولعملا ةينقتو بوساحلا مولع ةيلك 2

 ثلاثلا راصنألا 3
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 أ ةيبرتلا ةيلك بالط ءامسأ

 

 بلاطلا مسا م

 يناوزغ ديزي ناملس زيزعلا دبع 1

 يحلب لآ دعس ديعس نب هللا دبع 2

 يرهشلا نسح يلع ملاس 3

 يناطحقلا دمح نيسح نمحرلا دبع 4

 يرهشلا نسح يلع مزاح 5

 ينوميملا هللا دبع دلاخ ديزي 6

 يناطحقلا دمحم ضوع دعس 7

 يمربشلا رمن سجرب نمحرلا دبع 8

                        

 تامولعملا ةينقتو بوساحلا ةيلك بالط ءامسأ

 

 بلاطلا مسا م

 يناطحقلا زيزعلا دبع دعس ةماسأ 1

 يلدبع حالص دلاخ 2

 دمحأ دمحم دمحم رمع 3

 روقصلا رصان سراف دمح 4

 ناعمج نب رصان ملاس دمحم 5

 دمحم نيسح رصن ةزمح 6

 رابلا نمحرلا دبع يلع 7

 رضخ دمحأ هللا دبع قفوم 8

 يلعلا قداص دمحم 9

 يمزاعلا روانم هللا دبع 10
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 راصنألا قيرف بالط ءامسأ

 

 بلاطلا مسا م

 تيشبوبلا فسوي دلاخ فسوي 1

 ميحسلا ميحس دلاخ ميحس 2

 حلفملا داتعم داوع زتعم 3

 يناطحقلا دمحم هللادبع دلاخ 4

 يناطحقلا دعس يلع ديعس 5

 يناطحقلا دمحم يداهلا دبع فاون 6

 اتيف ميهاربإ ريهز نمحرلا دبع 7

 ينارمشلا يديشرلا نمحرلا دبع دمحم 8

 يناطحقلا ناربج هللادبع رمع 9

 

 

 ةيبالطلا ةيدنألل ةرئاطلا ةرك ةلوطب )7( 

 .ةيضايرلا ةلاصلا :ةلوطبلا ناكم -

 .ةعماجلا يف ةيبالطلا ةيدنألا بالط :ةفدهتسملا ةئفلا  -

 :طاشنلا فادهأ -

  ةرئاطلا ةرك ةبعلب بالطلا فيرع -

  ىرخالا ةيدنألا بالط ىلإ فرعتلا -

 ةديدج فراعم باستكا -

 .بالطلا نيب ةوخألاو ةبحملا حور رشن -

 

 ةلوطبلا تاعاس ددع نيكراشملا بالطلا ددع ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا

 ةعاس )25( اكراشم )160( ـه29/1/1440 ةيبالطلا ةيدنألل ةرئاطلا ةرك
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 )ةعماجلا يبوسنم – بالطلا( ـل ةيحاضلا قارتخال ةحوتفملا ةعماجلا ةلوطب )8( 

 .يضايرلا داتسالا :ةلوطبلا ناكم -

 وضع 32( نيكراشملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ددع ،)ابلاط 240( نيكراشملا بالطلا ددع -

 .)افظوم 18( نيكراشملا نيفظوملا ددع ،)سيردت ةئيه

 ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا
 ةعماجلا يبوسنمو بالطلا ددع

 نيكراشملا

 تاعاس ددع

 ةلوطبلا

 ةعاس )18( اكراشم )290( ـه14/2/1440 ةيحاضلا قارتخا ةلوطب

 

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا بالطلا

 

 زكرملا ةيلكلا مسالا م

 لوألا بطلا يميعنلا دمحم دلاخ زيزعلا دبع 1

 يناثلا تامولعملا ةينقتو بساحلا مولع ناعمج نب رصان ملاس دمحم 2

 ثلاثلا طيطختلاو ةرامعلا جاحلا نابعش لداع نمحرلا دبع 3

 

 )ةنس 45 قوف( ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا نوفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ

 

 زكرملا ةرادإلا / ةيلكلا/ ةدامعلا مسالا م

 لوألا بالطلا نوؤش ةدامع يناطحقلا روصنم دمحم /أ 1

 يناثلا مولعلا ةيلك ينيربلا ملاس يماس /د 2

 ثلاثلا ةيريضحتلا ةنسلا ةدامع دمحأ حالص دومحم رمات /د 3

 

 )ةنس 45 تحت( ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا نوفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ

 

 زكرملا  ةرادإلا / ةيلكلا/ ةدامعلا مسالا م

 لوألا ةينازيملاو طيطختلا ةرادإ لمازلا دمحم هللادبع /أ 1

 يناثلا ةمالسلاو نمألا ةرادإ ناورملا هللا دبع قزارلا دبع دمح /أ 2

 ثلاثلا بطلا يناطحقلا هللادبع نوع هللا دبع /أ 3
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 )ةيلكلا يبوسنم – بالطلا( ـل ةيبرتلا ةيلكل يضايرلا مويلا )9(

 ةيضايرلا ةلاصلا :مويلا ناكم -

 .اهيبوسنمو ةيلكلا بالطل ةرئاطلا ةرك ةلوطب :يضايرلا مويلا تاقباسم  -

 .)ةيئاهنلا راودألا( ةدحاو ةرم نم بولغملا جورخ ماظن :ةلوطبلا ماظن -

 ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا
 ةيلكلا يبوسنمو بالطلا ددع

 نيكراشملا

 تاعاس ددع

 ةلوطبلا

 ةيلكل يضايرلا مويلا

 ةيبرتلا
 تاعاس )10( ابلاط )45(و سيردت ةئيه وضع )15( ـه9/3/1440

 

  :ديلا ةركل ةعماجلا تايلك ةلوطب )10(

 ةيضايرلا ةلاصلا :ةلوطبلا ناكم -

 .ـه10/3/1440 دحألا موي :ةلوطبلا ةعرق  -

 بولغملا جورخ ماظنبو )ةيديهمتلا راودألا( دحاو رود نم يرودلا ماظنب :ةلوطبلا ماظن -

 .)ةيئاهنلا راودألا( ةدحاو ةرم نم

 ةلوطبلا تاعاس ددع نيكراشملا بالطلا ددع ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا

 ةعاس )45( بالط )104( ـه10/3/1440 ديلا ةرك ةلوطب

 

 :ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا بالطلا

 

 زكرملا قيرفلا مسا م

 لوألا ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيلك 1

 يناثلا ةيبرتلا ةيلك 2

 ثلاثلا لامعألا ةرادإ ةيلك 3
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 ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيلك بالط ءامسأ

 

 بلاطلا مسا م

 ىسيع نب نسحملا دبع نب نيسح 1

 شيورد لآ نسح نب لوسرلا بر دبع نب رديح 2

 ديميحملا حلاص نب بيبح نب دمحم 3

 مرك لآ ديعس نب دمحم نب رقاب 4

 يتوراتلا يلع نب ركاش نب نيسح 5

  نيمألا هللا دبع نب ريمس نب دمحأ 6

 داشنملا يكم نب هللا دبع نب رفعج 7

 يدوراجلا ميهاربإ نب ليلخ نب ىفطصم 8

 

 ةيبرتلا ةيلك بالط ءامسأ

 

 بلاطلا مسا م

 يتوراتلا فسوي نب دمحأ نب نسح 1

 مشاهلا مظاك نب سابع نب مظاك 2

 يرظانلا يجح نب مالسلا دبع نب دمحم 3

 داوج نب رديح نب روصنم نب ىضترم 4

 ينوميملا هللا دبع نب دلاخ نب ديزي 5

 يليقعلا هللا دبع نب ليقع نب رهزأ 6

 فسويلا دمحم نب ريشب نب نسح 7

 فسويلا دمحم نب ريشب نب نيسح 8
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 لامعألا ةرادإ ةيلك بالط ءامسأ

 

 بلاطلا مسا م

 سابع لآ رصان نب ميركلا دبع نب اضر 1

 شيورد لآ ديعس نب بلاط نب يداه 2

 دويصلا لاله نب يلع نب دمحم 3

 ميلس ديسلا ميلس لامج لساب 4

 ىسيعلا ميركلا دبع نب ىفطصم نب دمحأ 5

 فيس لآ دمحأ نب ميهاربإ نب نيسح 6

 شارجلا دمحم نب ءايض نب نيسح 7

 لاعلا دبع ميهاربإ نب نيسح نب دمحأ 8

 

 )ءارثإو ءامنإ( ةيبالطلا ةيدنألا ىقتلم )11(

 .يضايرلا داتسالاو ةيضايرلا ةلاصلاب :ىقتلملا ناكم -

 قابس – مهسلاو سوقلا-ةلواطلا سنت( ةيدنألا ىقتلم يف تالوطب ثالث تميقأ -

 .)عباتت

 .ةدحاو ةرم نم بولغملا جورخ ماظن :)ةلواطلا سنت( ةلوطب ماظن -

 

 ةلوطبلا تاعاس ددع نيكراشملا بالطلا ددع ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا

 ةعاس )60( ابلاط )84( ـه5/3/1440-4 ةيبالطلا ةيدنألا ىقتلم
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 ةلواطلا سنت ةلوطب

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا بالطلا

 

 مسالا م

 نيسح نيدلا رصن ةزمح 1

 يغاص هاش ميحر 2

 مالسإلا حلاص ريخ دمحم 3

 

 مهسلاو سوقلا ةلوطب

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا بالطلا

 

 مسالا م

 يمعزملا دمحأ دمحم نيعم 1

 خابطلا يدمح نمحرلا دبع 2

 يشاهولا دمحم حلاص سيوأ 3

 

 ىوقلا باعلأ ةلوطب

 )عباتت قابس( يف نيكراشملا بالطلا بيترت

 

 لوألا زكرملا
 

 مسالا م

 ناعمج نب رصان ملاس دمحم 1

 ضايف ضاير دومحم 2

 يمعزملا دمحأ دمحم نيعم 3

 نيسح نيدلا رصن ةزمح 4
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 يناثلا زكرملا
 

 مسالا م

 ينوميملا  دلاخ نب ديزي 1

 يليقعلا  ليقع نب رهزأ 2

 فسويلا ريشب نب نسح 3

 فسويلا ريشب نب نيسح 4

 

 ثلاثلا زكرملا
 

 مسالا م

 يناطحقلا دعس يلع ديعس 1

 يناطحقلا يداهلا دبع فاون 2

 اتيف ريهز نمحرلا دبع 3

 ينارمشلا نمحرلا دبع دمحم 4

 

 )ةلواط سنت / ةرئاطلا ةرك( ةعماجلا يبوسنم ةلوطب )12( 

 )2-1( ةيضايرلا ةلاصلا :ةلوطبلا ناكم -

 .ـه20/3/1440 ءاعبرألا موي :ةرئاطلا ةرك ةلوطب ةعرق -

 .ـه25/3/1440 نينثالا موي :ةلواط سنتلا ةلوطب ةعرق -

 نم بولغملا جورخ مث دحاو رود نم يرود ماظن :)ةلواطلا سنت / ةرئاطلا ةرك( ةلوطب ماظن -

 .ةيئاهنلا راودألا يف ةدحاو ةرم

 ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا
 ةعماجلا يبوسنم ددع

 نيكراشملا
 ةلوطبلا تاعاس ددع

 ةعاس )45( افظومو سيردت ةئيه وضع )72( ـه4/4/1440-24/3 ةرئاطلا ةرك ةلوطب

 ةعاس )30( افظومو سيردت ةئيه وضع )52( ـه28/3/1440-26 ةلواط سنتلا ةلوطب
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 ةرئاطلا ةرك ةلوطب

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع ةلصاحلا تايلكلا/تادامعلا

 

 ةيلكلا /ةدامعلا م

 بالطلا نوؤش ةدامع 1

 ةيبرتلا ةيلك 2

 ينورتكلإلا ميلعتلا ةدامع 3

 

 ةلواطلا سنت ةلوطب

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع ةلصاحلا تايلكلا/تادامعلا

 

 ةيلكلا /ةدامعلا مسالا م

 ايلعلا تاساردلا ةدامع نمحرلا دبع ليعامسا دمحم/د 1

 ةيريضحتلا ةنسلا ةدامع رمع زيزعلا دبع ءالع/د 2

 عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا ةيلك يكرت دمحم/د 3

 

 

 بالطلا نوؤش ةدامع يبوسنمل يضايرلا مويلا )13(

 ةعماجلا ةحارتسا :يضايرلا مويلا ناكم -

 .ةدامعلا يبوسنمل مدق ةرك ةلوطبو ةرئاطلا ةرك ةلوطب :يضايرلا مويلا تاقباسم  -

 

 نيكراشملا بالطلا ددع ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا
 تاعاس ددع

 ةلوطبلا

 يبوسنمل يضايرلا مويلا

 بالطلا نوؤش ةدامع
 ـه8/4/1440

 سيردت ةئيه وضع )45(

 افظومو
 تاعاس )10(
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 ةحابسلل ةحوتفملا ةعماجلا ةلوطب )14(

 .يضايرلا داتسالا :ةلوطبلا ناكم -

 .ـه14/6/1440 ءاثالثلا موي :ةلوطبلا ةعرق -

 .ةدحاو ةرم نم بولغملا جورخ ماظن :ةلوطبلا ماظن -

 نيكراشملا بالطلا ددع ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا
 تاعاس ددع

 ةلوطبلا

 ةعاس )24( اكراشم )30( .ـه15/6/1440-14 ةحابسلا ةلوطب

 

 ثالثلا تاقابسلا يف ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا بالطلا

 

 م)25( ةرحلا قابس

 

 زكرملا مسالا م

 لوألا نيمسلا ليلجلادبع اضر 1

 يناثلا يلع دمحم نسحملادبع 2

 ثلاثلا عبرم لآ يلع ديزي 3

 

 م)25( رهظلا قابس

 

 زكرملا مسالا م

 لوألا ينارهشلا دمحم ناير 1

 يناثلا يرداغ رامع ريشب 2

 ثلاثلا يناركملا دمحأ داهج 3

 

 م )25( ةشارفلا قابس

 

 زكرملا مسالا م

 لوألا نيمسلا ليلجلادبع اضر 1

 يناثلا عبرم لآ يلع ديزي 2

 ثلاثلا يشاهولا حلاص سيوأ 3
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 ةينورتكلإلا باعلألل ةعماجلا ةلوطب )15(

 .ةيضايرلا ةلاصلا :ةلوطبلا ناكم -

 .ةدحاو ةرم نم بولغملا جورخ ماظن :ةلوطبلا ماظن -

 ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا
 بالطلا ددع

 نيكراشملا

 تاعاس ددع

 ةلوطبلا

 ةعاس )24( اكراشم )240( .ـه30/6/1440-26 ةينورتكلإلا باعلألل ةلوطب

 

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا بالطلا

 زكرملا ةيلكلا مسالا م

 لوألا عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا يبيتعلا هللادبع لالط 1

 يناثلا ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا روشملا روفغلادبع دمحأ 2

 ثلاثلا ةيبرتلا يولع ةرديح نيسح 3

 

 :ىوقلا باعلأل ةعماجلا ةلوطب )16(

 .يقرشلا يعماجلا مرحلاب يضايرلا داتسالا :ةلوطبلا ناكم -

 .ةدحاو ةرم نم بولغملا جورخ ماظن :ةلوطبلا ماظن -

 ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا
 بالطلا ددع

 نيكراشملا

 تاعاس ددع

 ةلوطبلا

 ةعاس )24( اكراشم )27( .ـه29/6/1440-28 ىوقلا باعلأل ةلوطب

 

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا بالطلا

 

 زكرملا ةيلكلا مسالا م

 لوألا بطلا محلملا ديلو زيزعلا دبع 1

 يناثلا بطلا ليلخلا ميهاربإ يلع 2

 ثلاثلا طيطختلاو ةرامعلا لميوهلا دمحم ميهاربإ 3
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  :ةرئاطلا ةركل ةعماجلا تايلك ةلوطب )17(

 .ةيضايرلا ةلاصلا :ةلوطبلا ناكم -

 .ـه8/6/1440 ءاعبرألا موي :ةلوطبلا ةعرق -

 بولغملا جروخ ماظنبو )ةيديهمتلا راودألا( دحاو رود نم يرودلا ماظنب :ةلوطبلا ماظن -

 .)ةيئاهنلا راودألا( ةدحاو ةرم نم

 ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا
 بالطلا ددع

 نيكراشملا

 تاعاس ددع

 ةلوطبلا

 ةعاس )86( اكراشم )76( .ـه10/6/1440-8 ةرئاطلا ةرك ةلوطب

           

 

 ىلوألا ةثالثلا زكارملا ىلع نولصاحلا بالطلا

 

 

 

 

 

 

 )لوألا زكرملا( :)1( عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا ةيلك قيرف ءامسأ

 

 بلاطلا مسا م

 يرسودلا دهف ميهاربإ 1

 ميهاربلا حلاص ازريم 2

 ةزمح لآ هللا دبع ناملس 3

  طيرملا نميا نيسح 4

 مشاهلا رهاط يلع دمحأ 5

 نيكسملا يمزع دمحم 6

  الملا يسيع دلاخ دمحأ 7

 يديمحلا دمح دمحأ هللادبع 8

 خونرصلا يلع مساب نسح 9

 يديبعلا لضاف قداص 10

 زكرملا ةيلكلا م

 لوألا عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا 1

 يناثلا )1( ةيريضحتلا ةنسلا ةدامع 2

 ثلاثلا داحتالا 3
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 )يناثلا زكرملا( :)1( ةدناسملا تاساردلاو ةيريضحتلا ةنسلا ةدامع قيرف ءامسأ
 

 بلاطلا مسا م

 مزقألا حلاص هللا دبع ليصآ 1

 افرشلا يولع يفطصم 2

 رهاز لآ يكز ميهاربإ 3

 ةفيلخلا هللا دبع نسح 4

 ةداسلا مشاه نيسح 5

 ءافرشلا ةمعن دايإ 6

 يناوفصلا يولع دجام 7

 ريملا نميا يلع 8

 يدماغلا فسوي دجمأ 9

 

 )ثلاثلا زكرملا( :داحتالا قيرف ءامسأ
 

 بلاطلا مسا م

 يلذوع دلاخ هللا دبع 1

 افرشلا يولع يفطصم 2

 ماليغال نيسح داش 3

 نمحرلا دبع دمحا زتعم 4

 هديجاب حلاص دمحم 5

 يمعزملا دمحادمحم نيعم 6

 ساوج رمع دمحا رمع 7

 مالسلا دبع دمحم دجام 8

 محازماب رمع دمحم 9
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  :ةلسلا ةركل ةعماجلا تايلك ةلوطب )18(

 .ةيضايرلا ةلاصلا :ةلوطبلا ناكم -

 .ـه2/6/1440 سيمخلا موي :ةلوطبلا ةعرق -

 بولغملا جروخ ماظنبو )ةيديهمتلا راودألا( دحاو رود نم يرودلا ماظنب :ةلوطبلا ماظن -

 .)ةيئاهنلا راودألا( ةدحاو ةرم نم

 

 

 

 

 

 

 

 

 )لوألا زكرملا( :موجنلا قيرف ءامسأ

 

 بلاطلا مسا م

 ةلودلا يلع دمحأ 1

 يليقعلا ليقع رهزأ 2

 يتوراتلا دمحأ نسح 3

 جوهجهلا ديفم نسح 4

 نوميملا دلاخ ديزي 5

 مشاهلا سابع مظاك 6

 يليقعلا يلع نيسح 7

 

 

 

 ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا
 بالطلا ددع

 نيكراشملا

 تاعاس ددع

 ةلوطبلا

 ةعاس )80( اكراشم )54( .ـه15/6/1440-5 ةلسلا ةرك ةلوطب

 قيرفلا                                   زكرملا

 موجنلا لوألا

             عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا ةيلك يناثلا

 )1( ةيريضحتلا ةنسلا ةدامع ثلاثلا
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 )يناثلا زكرملا( :عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا ةيلك قيرف ءامسأ
 

 بلاطلا مسا م

 خونرصلا مساب نسح 1

 يديبعلا لضاف قداص 2

 يوانرب ىفطصم ديجملا دبع 3

 ركاوشلا رصان نيسح 4

 نيمألا ريمس دمحأ 5

 قانشوب دمحأ يبأ 6

 خويشلا دمحم مساق 7

 

 )ثلاثلا زكرملا( :)1( ةدناسملا تاساردلاو ةيريضحتلا ةنسلا ةدامع قيرف ءامسأ
 

 بلاطلا مسا م

 ناليصبلا دمحأ ءالع 1

 مدخملا حالص يلع 2

 جرفلا ديعس دمحأ 3

 يشجلا دمحم ديؤم 4

 نمحرلا دبع بيجن لساب 5

 حلاصلا دلاخ سايلإ 6

 يوزغ نسح دمحم 7
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 ممهلا يوذل ةعماجلا ةلوطب

 

 ةلوطبلا تقو جمانربلا
 بالطلا ددع

 نيكراشملا
 ةلوطبلا تاعاس ددع

 ةعاس )16( بالط )9( ـه15/5/1440 ممهلا يوذل ةعماجلا ةلوطب
 

 تنمضتو ممهلا يوذل ةعماجلا ةلوطب يضايرلا طاشنلا مسقب ةلثمم بالطلا نوؤش ةدامع تمظن

 زاف دقو ،)فدهلا ةركو ،ةرحلا ةيمرلا ةلسلا ةركو ، ةلواطلا سنتو ،ىوق باعلأ( :يهو ؛تاقباسم عبرأ

 :عبرألا تاقباسملا يف ىلوألا زكارملاب
 

 ةيلكلا زكرملا  بلاطلا مسا م

 ضيرمتلا لوألا ىوق باعلأ ليعامسلا دمحأ لصاو يلع 1

لوألا فدهلا ةرك ريمألا نيسح يلع 2  طيطختلاو ةرامعلا 

لوألا ةلواطلا سنت يهوجلا هللادبع كرابم 3  ةيريضحتلا ةنسلا 

لوألا ةرحلا ةيمرلا ةرك فيلخلا يلع دمحأ نميأ 4  ةيقيبطتلا تاساردلا 

 

 ممهلا يوذل يهيفرتلا يضايرلا ناجرهملا

 

 ةلوطبلا تقو جمانربلا
 بالطلا ددع

 نيكراشملا
 ةلوطبلا تاعاس ددع

 ةعاس )20( بالط )9( ـه5/6/1440 ممهلا يوذل ةعماجلا ةلوطب
 

 تنمضتو ممهلا يوذل ةعماجلا ةلوطب يضايرلا طاشنلا مسقب ةلثمم بالطلا نوؤش ةدامع تمظن

 .)ميجلاو ،يكوهلاو ،ةريرفلاو ،ودرايلبلاو ،م200 يرج( :يهو ،تاقباسم عبرأ

 يضايرلا ناجرهملا يف ثلاثلاو يناثلاو لوألا زكارملاب نوزئافلا بالطلا

 

 ةيلكلا زكرملا بلاطلا مسا م

لوألا ريمألا نيسح يلع 1  طيطختلاو ةرامعلا 

يناثلا ليعامسلا دمحأ لصاو يلع 2  ضيرمتلا 

ثلاثلا يهوجلا هللادبع كرابم 3  ةيريضحتلا ةنسلا 
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 ةيضايرلا جماربلا

 ةيلاعلا ممهلاو ةدارإلا يوذل ءاطعلا نطو جمانرب

 :جمانربلا فدهيو

 .)م100يرج تاقابس – ةلواط سنت – ةلس ةرك( ةيهيفرت تاقباسم -1

 ممهلا يوذ ىلع رورسلا لاخدإ -2

 .ةيفاقث تاقباسم -3

 .داشنإلاو بهاوملل نيديجملا بالطلا ىلإ فرعتلا -4

 

 ةلوطبلا تقو جمانربلا
 بالطلا ددع

 نيكراشملا

 تاعاس ددع

 ةلوطبلا

 ممهلاو ةدارإلا يوذل ءاطعلا نطو

 ةيلاعلا
 ةعاس )25( ابلاط )35( ـه17/1/1440

 

 )ةرحلا ةيمرلا( ةلسلا ةرك ةقباسم

 يميداكألا مقرلا مسالا م

 2150003456 دمحألا دمحأ رظتنم 1

 2160007974 نسح لا نيسح يلع 2

 2150000526 ينارهزلا يلع رماع 3

 2150008231 يرمشلا دهف فسوي 4

 

 ةلواطلا سنت ةقباسم

 يميداكألا مقرلا مسالا م

 2150003456 دمحألا دمحأ رظتنم 1

 2180006018 ركش دمحم دامع 2

 2150005001 نيسح لآ نيسح يلع 3

 2150008231 يرمشلا دهف فسوي 4
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 م100 يرج قابس ةقباسم

 

 يميداكألا مقرلا مسالا م

 2190004014 مولسلا هللا دبع فسوي 1

 2180004573 يدوبعلا نسح نمحرلا دبع 2

 2180002457 سيمخلا نمحرلا دبع دمحم 3

 2170002931 عازهلا دمحم دايز 4

 

  :كبلقل ةقيقد )30( ةيندبلا ةقايللا جمانرب

 :جمانربلا فدهيو

 ةيعوألاو بلقلا ضارمأب ةباصإلا صرف نم ليلقتلاو ةيومدلا ةرودلا طيشنتو بلقلا ءادأ نيسحت -1

 .ةيومدلا

 .يلضعلا زاهجلاو يسفنتلا يرودلا زاهجلاك ةيويحلا مسجلا ةزهجأ ءادأ نيسحت -2

 .ةطبرألاو راتوألاو مسجلا لصافم ءادأ عفرو ةيوقت -3

 .دئازلا نزولا صاقنإو بسانملا نزولا ىلع ةظفاحملا -4

 ةلوطبلا تقو جمانربلا
 بالطلا ددع

 نيكراشملا
 ةلوطبلا تاعاس ددع

 ةعاس )75( ابلاط )150( ـه5/2/1440 كبلقل ق30 ةيندبلا ةقايللا
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 دئازلا نزولا صاقنإو بسانملا نزولل نيققحملا بالطلا ءامسأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةيلكلا بلاطلا مــــــــــسإ م

ريزواب ملاس يقوش كلملا دبع 1 ةيبرتلا   

يدبع حراف هللا دبع 2 عمتجملا    

حيبرلا كرابم دمحأ نب هلإلادبع 3 بوساحلا   

يفاطع دمحم ميهاربإ نمحرلا دبع 4 ةسدنهلا   

يجحلا دمحأ دمحم دمحأ 5 بطلا ةيلك   

هللا دبع رداقلا دبع ميلس 6 نوناقلاو ةعيرشلا    

خابطلا يلوتم يدمح نمحرلادبع 7 ةسدنهلا   

دمحم ركب ابأ نمحرلا دبع 8 ةيبرتلا   

يشنم قيدص لالط ناير 9 ةسدنهلا   

خيش نادا ليعامسإ 10 نوناقلاو ةعيرشلا   

ناخ ىفطصم هاش ميحر 11 نوناقلاو ةعيرشلا   

ةرامعلا  فسوي دمحم دعاس 12  

ناوضر لآ رفعج ىسوم يلع 13 ةيبرتلا   

يلعلا دمحم قداص دمحم 14 تامولعملا ةينقتو بوساحلا مولع   

يلولسلا نحشم رصان هللا دبع 15 ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا    
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  عمتجملا ةمدخل ةيضاير تاقباسم

 :يونسلا يريخلا يرجلا قابس

 .)ك5( يضايرلا داتسالا :قابسلا ناكم -

 دبع مامإلا ةعماج اهفيضتست ةيقرشلا ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيئاسن ةكراشم لوأ -

 .قابسلاب ةينعملا تائيهلا عم ميظنتلاب تماقو لصيف نب نمحرلا

 .ص9 ةعاسلا :قابسلا دعوم -

 

 ةلوطبلا تقو طاشنلا/ةلوطبلا
 تابلاطلا ددع

 تاكراشملا
 ةلوطبلا تاعاس ددع

 يريخلا يرجلا قابس

 يونسلا
 ةعاس )24( ةبلاط )390( ـه16/3/1440

 

  ةيضايرلا ةطشنألاب ىلوألا زكارملا ىلع ةلصاحلا تايلكلا

 ةعماجلا ىوتسم ىلع )ةيجراخلا- ةيلخادلا(
 

ةيضايرلا ةطشنألا ةيلكلا / ةدامعلا  بيترتلا   

ةيلخادلا ةيضايرلا ةطشنألا  

 ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا ةيلك

عمتجملا  

لوألا  

طيطختلاو ةرامعلا ةيلك يناثلا   

ةيريضحتلا ةنسلا ةدامع ثلاثلا   

 ةيجراخلا ةيضايرلا ةطشنألا

 ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا ةيلك

 عمتجملا

لوألا  

يناثلا ةيريضحتلا ةنسلا ةدامع  

ثلاثلا طيطختلاو ةرامعلا ةيلك  

 

يئاهنلا بيترتلا ةيلكلا / ةدامعلا   

لوألا  عمتجملا ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا ةيلك 

يناثلا ةيريضحتلا ةنسلا ةدامع   

ثلاثلا طيطختلاو ةرامعلا ةيلك   
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 ةيضايرلا جماربلاو تاودنلاو شرولا

 

 مهسلاو سوقلا ةقباسم نع لمع ةشرو

-3قفاوملا ـه25/12/1439-24 ةرتفلا يف مهسلاو سوقلل ةعماجلا ةلوطب شماه ىلع ميقأ

 روضحب كلذو ،مهسلاو سوقلل يلودلا داحتالا نوناق دونب مهأ حرش نع لمع ةشرو م4/9/2018

 .ةلوطبلا يف نيكراشملا بالطلا

 

 )يضايرلا لاجملا يف( يعوطتلا لمعلا تايساسأ نع لمع ةشرو

 يعوطتلا لمعلا تايساسأ نع ـه19/9/1440 قفاوملا ـه9/1/1440 ءاعبرالا موي لمع ةشرو تميقأ

 .بلاط )50( ددع روضحب كلذو يضايرلا لاجملا يف

 

 ةلواط سنتلا ةبعل نع لمع ةشرو

 ةشرو م25/9/2018قفاوملا ـه15/1/1440 ةرتفلا يف ةلواطلا ةركل ةعماجلا ةلوطب شماه ىلع ميقأ

 يف نيكراشملا بالطلا روضحب كلذو ةلواطلا ةركل يلودلا داحتالا نوناق دونب مهأ حرش نع لمع

 .ةلوطبلا

 

 تالاصلل مدقلا ةرك نع لمع ةشرو

 ــه14/1/1440 ةـرـتـفلا يـف تالاـــــــــص مدـــقـلا ةـرـكل ةــــعماـــجـلا ةـــلوـطـب ةـــعـرق شـماـــه ىــلع مــيقأ

 كلذو تالاـص مدقلا ةركل يلودلا داحتالا نوناق دونب مهأ حرـش نع لمع ةـشرو م24/9/2018قفاوملا

 .ةعرقلا يف نيكراشملا بالطلا روضحب

 

 يضرألا سنتلا ةبعل نع لمع ةشرو

 م25/9/2018قفاوملا ـه15/1/1440 ةرتفلا يف يضرألا سنتلل ةعماجلا ةلوطب شماه ىلع ميقأ

 نيكراشملا بالطلا روضحب كلذو ،يضرألا سنتلل يلودلا داحتالا نوناق دونب مهأ حرش نع لمع ةشرو

 .ةلوطبلا يف

 

 

 



 

 142 

 شاوكسالا ةبعل نع لمع ةشرو

 م2/10/2018-1قفاوملا ـه22/1/1440-21 ةرتفلا يف شاوكسالل ةعماجلا ةلوطب شماه ىلع ميقأ

 نيكراشملا بالطلا روضحب كلذو شاوكسالل يلودلا داحتالا نوناق دونب مهأ حرش نع لمع ةشرو

 .ةلوطبلا يف

 

 :ديلا ةرك ةبعل نع لمع ةشرو

 18 قفاوملا ـه25/3/1440-10 ةرتفلا يف ةعماجلا تايلكل ديلا ةركل ةعماجلا ةلوطب شماه ىلع ميقأ

 روضحب كلذو ديلا ةركل يلودلا داحتالا نوناق دونب مهأ حرش نع لمع ةشرو م 12/2018 / 3 – 11/

 .ةلوطبلا يف نيكراشملا بالطلا

 

 ممهلا يوذل ةايحلا ةدوج نيسحت ناونعب لمع ةشرو

 لضفأ لبقتسم وحن ىمسألا فدهلا وأ جتانلا اهرابتعاب ثحبلاو ةساردلل اًفده ةدوجلا تحبصأ

 يف رشابملاو ربكألا ماهسإلا هل ةعساو ةيرشبو ةيدام تاقاط نم هكلتمي امب عمتجملاف ،ةايحلل

 تارشؤملا مهأ نم ربتعي اذهو ؛مهيدل ةايحلا ةدوج نيسحتو ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذب مامتهالا

 يف ةبغرلاو ةداعسلاب هساسحإو ،اهنع درفلا اضر ىلع سكعني امم ،عمتجملا اذه مدقت ىلع ةلادلا

 ..ةايحلا

 ةدحو يف هلثمم بالطلا نوؤش ةدامع تماق ممهلا يوذ اهبالطب ةعماجلا مامتها راطإ يفو 

 موي ةدامعلا ينبمب ريوطتلا ةعاقب لمع ةشرو ميظنتب يضايرلا طاشنلا عم نواعتلاب ةيبالطلا ةياعرلا

  :اهيف رضاح ثيح ،ممهلا يوذل ةايحلا ةدوج نيسحت نع م13/2/2019 قفاوملا ـه7/6/1440 ءاثالثلا

  ةعيمجلا رصان نب دلاخ / روتكدلا ةداعس

 ةيقرشلا ةقطنملاب ةصاخلا تاجايتحالا يوذ يدان ةرادإ سلجم سيئر

 ملعو ةيسفنلا ةحصلا روظنم نم اهجماربو اهريياعمو ،ةايحلا ةدوج موهفم   لمعلا ةشرو تلوانتو

 .يباجيإلا سفنلا

 .ةايحلا ةدوج ءوض يف ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لبقتسمل يسسؤملاو يثحبلا يملعلا طيطختلا 

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ عم لماعتلا ـ تاراهمو تايقالخأو ـ ةايحلا ةدوج ـ

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةايح ةدوجب قلعتملا يسفنلا بناجلا ـ

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةايح ةدوجب قلعتملا يعامتجالا بناجلا 

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةايح ةدوجب قلعتملا ينوناقلا بناجلا 

 .تاقاعإلا نم دحلاو ةياقولا بناوج 
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 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةياعرل ركبملا لخدتلا 

 .مهرود ليعفتو عمتجملا يف ةقاعإلا يوذ جمدل ةحرتقملا ةيلآلا

 .مهتياعرو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةايح ةدوج لاجم يف ةيملاعلا تاربخلا

 .مهرسأو ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةميلسلا ةايحلا طامنأ

 ليكو ةداعسو ،يرسودلا دراط نب ىلع روتكدلا بالطلا نوؤش ةدامع ديمع ةداعس روضحب كلذو 

 يعيبطلا جالعلا مسق بالطو ،شومغنلا نمحرلا دبع نب هللا دبع روتكدلا ةطشنألل ديمعلا

 نيلجسملا ددع غلب ثيح ،لاجملا يف نيمتهملاو ةيضايرلا ةيدنألا يف يعيبطلا جالعلا ييئاصخإو

 .لاجملاب الماعو ابلاط )25( ةودنلا روضحل

 

 تاودنلا

 

 )ةياقو –جالع – ثودح بابسأ -عاونأ( ةيضايرلا تاباصإلا نع ةودن 

 يضايرلا طاشنلا ماق اهجالع قرطو ةيضايرلا تاباصإلاب ةعماجلا بالط يدل يعولا ةدايز راطإ يف

 تارمتؤملا ةعاقب ةودن ميظنتب )ةيبالط ةيدنأ( يعيبطلا جالعلا يدانو يضايرلا يدانلا عم نواعتلاب

 ةيضايرلا تاباصإلا نع ةودنب م17/10/2018 قفاوملا ـه8/2/1440 ءاعبرألا موي ةسدنهلا ةيلكب

 :اهيف رضاح ثيح ،)جالع – صيخشت – بابسأ(

 يديعملا ميهاربإ نب مساق / روتكدلا ةداعس

 يعيبطلا جالعلا يراشتسا

 يضايرلا بطلل يدوعسلا داحتالا سيئرو

 لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماجب ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيلك ديمع

 ةياقولاو ةيلوألا تافاعسإلا قرط – اهثودح قرطو بابسأ – ةيضايرلا تاباصإلا عاونأ ةودنلا تلوانتو

 ةداعسو ،يرسودلا دراط نب ىلع روتكدلا بالطلا نوؤش ةدامع ديمع ةداعس روضحب كلذو ،اهنم

 يعيبطلا جالعلا مسق بالطو ،شومغنلا نمحرلا دبع نب هللا دبع روتكدلا ةطشنألل ديمعلا ليكو

 نيلجسملا ددع غلب ثيح ،لاجملا يف نيمتهملاو ةيضايرلا ةيدنألا يف يعيبطلا جالعلا ييئاصخإو

 .ايئاصخإو ابلاط )58( ةودنلا روضحل
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 ةيلوألا تافاعسإلا نع ةيبيردتلا ةرودلا

 ،تافعاضملاو تاباصإلا نم دحلاو ةيلوألا تافاعسإلاب ةعماجلا بالط يدل يعولا ةدايز راطإ يف

 ةلاصلاب ةيبيردت ةرود ميظنتب يضايرلا طاشنلا ماق ،يويحو حيحص لكشب باصملا فاعسإو

 :اهيف رضاح ثيح م29/1/2018 قفاوملا ـه22/5/1440 ءاثالثلا موي ةيضايرلا

 ناعمجلا هللا دبع دمحم / روتكدلا ةداعس

 ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيلكب ةئراطلا ةيبطلا ةياعرلا مسق سيئر

 ةياقولاو ةيلوألا تافاعسإلا قرط – اهثودح قرطو بابسأ – ةيضايرلا تاباصإلا عاونأ ةرودلا تلوانتو

 يئاصخأو يعيبطلا جالعلا مسق بالطو ،بالطلا نوؤش ةدامع ديمع دعاسم روضحب كلذو ،اهنم

 روضحل نيلجسملا ددع غلب ثيح لاجملا يف نيمتهملاو ،ةيضايرلا ةيدنألا يف يعيبطلا جالعلا

 .ايئاصخإو ابلاط )131( ةرودلا

 

 ةيسفنتلا ةياعرلا نع ةودن

 يدان عم نواعتلاب يضايرلا طاشنلا ماق ةيسفنتلا ةياعرلاب ةعماجلا بالط يدل يعولا ةدايز راطإ يف

 م27/11/2018 قفاوملا ـه19/3/1440 ءاثالثلا موي ةيضايرلا ةلاصلاب ةودن ميظنتب يعيبطلا جالعلا

 / بلاطلا ةكراشمبو ،نودعسلا زيزعلا دبع قراط / بلاطلا :اهيف رضاح ثيح ةيسفنتلا ةياعرلا نع ةودنب

 ةودنلا روضحل نيلجسملا ددع غلب ثيح ،كرابملا هللا دبع لاعلا دبع / بلاطلاو يتالشلا ميهاربإ دمحأ

 .ابلاط )45(
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 ةلاكولا اهمدقت يتلا تامدخلا تامدخلل بالطلا نوؤش ةدامع ةلاكو

 

 يبالطلا ناكسإلا

 هداعتبا ىلإ اًرظن ؛يعماجلا بلاطلا ةايح يف ايًباجيإ ةرثؤملا ةسيئرلا لماوعلا دحأ يبالطلا ناكسإلا ُّدعُي   

 .يملعلا ليصحتلاب هفادهأ قيقحتو يسفنلا هرارقتسا بابسأ نم اًببسو ،هتسارد ةرتف يلصألا هنطوم نع

 نيمداقلا بالطلل يعماجلا َنكسلا ترَّفو ،بلاطلل بسانملا خانملا ةئيهتل بوؤدلا اهيعس يف ةعماجلاو

 .حنملا بالطك ةكلمملا جراخ نم وأ مامدلا ةنيدم جراخ نم

 دعاوقلا هذه دادعإب ةعماجلا تماق ،يبالطلا ناكسإلاب ةصاخلا تاميلعتلاو رطُألا عْضو ليبس يفو

 .كلذب ةقلعتملا تاميلعتلاو نكسلا ىلع لوصحلا طورش ُنِّيبُت يتلا ةيميظنتلا

 صنت يتلاو ،تاعماجلا يف ةيلاملا نوؤشلل ةمظنملا ةحئاللا نم عباسلا لصفلا يف )43( ةداملل اقيبطت

 تاساردلا ةلحرم وأ ةيعماجلا ةلحرملا يف مظتنملا فظوملا ريغ بلاطلا ناكسإ ةعماجلل زوجي ":هنأ ىلع

 ."ةعماجلا ىدل نكسلا رُّفوت لاح يف ايلعلا
 

  ةيؤرلا

 ّيملعلاو ّيساردلا زُّيمتلل ةجتنمو ةلعافتمو ةمعاد ةيبالط ةينكس ةئيب داجيإ ىلع ةرداق ةيبالط ٍنَكَس ةرادإ

 .ّيعامتجالاو ّيسفنلاو
 

  ةلاسرلا

 لبُس اهيف رفوتت ؛ةحيرُم ةينكس ةئيب ريفوت لالخ نم ةيساردلا هفادهأو هتاذ قيقحت ىلع بلاطلا ةدعاسم

 .ميلس يسفنو يعامتجاو يحص وج قفو ،اهعيمج ةحارلا
 

  فادهألا

 .تاميلعتلاو ةمظنألاو حئاوللا قفو بالطلا ناكسإ .1

 قيقحتو ،مهل ةيرادإلا ةعباتملاو فارشإلا ةئيهتو ،ةعماجلا بالطل ةحيرملا ةماقإلا صَرُف قيقحت .2

 .بالطلل يسفنلا رارقتسالاو ءودهلا

 اًحلاص اًرصنع نوكيل اًيملع قوفتيلو ليصحتلاو ثحبلاو ةساردلل غرفتيل ؛بلاطلل مِئالُملا وجلا ةئيهت .3

 .عمتجملا يف

 .ةفداهو ةعونتم ةطشنأو جمارب يف بالطلا غارف تاقوأ رامثتسا .4

 .هتبهوم زاربإو بلاطلا ةيصخش ءانب يف ةدعاسملا .5

 .ةيعامتجا وأ ةيداصتقا تالكشم نم هل ُضرعتي دق اميف هتدعاسمو ،بلاطلا ةياعر .6

 .يعماجلا نكسلا لخاد بالطلا نيب لصاوتلا ةدايزو ،ةَّوُخُألا أدبم قيقحت .7



 

 146 

 ناكسإلا بالطل بالطلا نوؤش ةدامع يف يبالطلا ناكسإلا ةرادإ اهمدقت يتلا تامدخلا

 .ةعاس 24 لاوط نيصصختُم نيفرشم يبالطلا ناكسإلا ةرادإ رِّفوُت -

 .ناكسإلا لخاد ةيسارد فرُغ -

 .ةساردلاو ةعلاطملل ةبتكم -

 .ناكسإلا ىلإ ةدوعلاو تايلكلا ىلإ ناكسإلا نم ةيددرت تالصاوم ةليسو -

 .ةصصختم ةنايص ةدحو -

 .ةطشنأ فرُغ -

 .ةيضاير تالاص -

 .تاحارتسا -

 .دجسم -

 ."تكرام ربوس"و ايريتفاكو معاطم -

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذل فَرُغ -

 

 ناكسإلا بالطل بالطلا نوؤش ةدامع يف يبالطلا ناكسإلا ةرادإ اهمدقت يتلا جماربلا

 ناكسإلا يف نيدجتسملا بالطلا لابقتسا لفح .1

  مدقلا ةركل ناكسإلا بالط يرود .2

 ةفلتخم نيوانعب مايأ 3 ةيبيردت ةرود .3

 يبالطلا ناكسإلا ةيناويد .4

 )يتبرجت( يبالطلا ناكسإلا يجيرخل ةيجراخ ةفاضتسا .5

  ةرئاطلا ةركل ناكسإلا بالط يرود .6

 يفاقثلا يدانلا عم نواعتلاب لمجألا ينكس ةقباسم .7

 يبالطلا ناكسإلا بالطل بهاومو تاقاط ةقباسم .8

 ةفرغ لمجأ ةقباسم .9

 يبالطلا ناكسإلا يف يلاثملا بلاطلا ةقباسم .10
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  حنملا ةرادإ

 

 ميظنت ىلع فارشإلل لصيف نب نمحرلادبع مامإلا ةعماجب نيدفاولا بالطلا ةياعرو حنملا ةرادإ تئشنأ 

 )94( مقر ءارزولا سلجم رارق ردص ،ه29/3/1431 خيراتبو ،حنملا بالطل ةياعرلا ميدقتو ،ةيساردلا حنملا

 ةكلمملا يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف نييدوعسلا ريغل ةيساردلا حنملا لوبق طباوض نمضتم

 .مهتياعرو ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ةيجراخلا ةحنملا بلاط اهيلع لصحي يتلا تازيمملا

ü نينطاوملل مدقت يتلاك هعم ةماقإلل مهمادقتسا لاح يف هترسأ دارفألو هل ةيحصلا ةياعرلا. 

ü همودق دنع زيهجت لدب نيرهش ةأفاكم فرص. 

ü بتكلا نحشل جرخت لدب رهشأ ةثالث ةأفاكم فرص. 

ü ةعماجلا بالط نم هؤارظن اهب عتمتي يتلا ايازملا. 

ü بالطلا هعفدي يذلا غلبملا ةعماجلا سلجم ددحيو ،هل ةضفخم ةيئاذغ تابجو ةعماجلا نمؤت 

 .ةبجولل

ü ماع لك ةياهن يفو ،هلوبق دنع ةكلمملل مودقلل ةضفخملا ةيحايسلا ةجردلاب رفس ركاذت حنمي 

 .يعماج

ü ةركذت ىلع لصح دق بالطلا نوكي الأ ةطيرش ،ةعماجلا نم هجرخت دنع طقف ًاباهذ رفس ةركذت حنمي 

 .ىرخأ ةهج نم رفس

ü ريغ نم يعماجلا يبالطلا ناكسإلا يف ةعماجلاب هتسارد ةليط ةحنملا بلاط ناكسإب ةعماجلا موقت 

 .لباقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 148 

 ةيعامتجالا ةياعرلا

 

 ةيلاتلا جماربلا ىلع ةيعامتجالا ةياعرلا لمشتو

 .ةفلتخملا ةكلمملا قطانم ىلع فرعتلا تالحرو ،جحلاو ةرمعلا ةلحر لثم ،ةيعامتجالا تالحرلا .1

 راطفإ ميظنت لثم ،يدوعسلا يبرعلا يعامتجالا طيحملا يف ةيساردلا حنملا بالط جمد جمارب .2

 .ةينطولا تابسانملا يف ةكراشملاو نيديعلا ةالص روضحو ،كرابملا ناضمر رهش يف يعامج

 ةحاتإ يف كلذ لثمتيو ،ةيرهشلا ةأفاكملل ًافالخ ةيساردلا حنملا بالطل مدقملا يلاملا معدلا .3

 يف بالطلا باعيتسا هلالخ نم متي يذلا بالطلا ليغشت جمانرب يف ةكراشملل مهل ةصرفلا

 ،تارضاحم اهيف مهيدل نوكي ال يتلا تاقوألا يف ةنيعم لامعأو ماهم ءادأل اهتارادإو ةعماجلا تايلك

 .ةعاسلاب اهرجأ بسحت ةيلام ةأفاكم لباقم كلذو

 فلسلا ماظن يف ةلثمتملاو ،ةعماجلا اهرفوت يتلاك بالطلل يلاملا معدلا جمارب نم ةدافتسالا .4

 نيذلا وأ ،ةجاحلا يوذ بالطلل حنمت يتلاو بالطلا قودنص لبق نم ةمدقملا ةيلاملا تاناعإلاو

 .اهزواجت اوعيطتسي ال ةئراط فورظل نوضرعتي

 

 ةيفاقثلا ةياعرلا

 خياشمو ءاملع ضعبل تارايز ميظنت عم ،ةيعرشلا مولعلاو ةديقعلا يف ةصاخ تاودنو تارود دقع .1

 .ةكلمملا

 .حنملا بالطل ةميقلا ةيمالسإلا بتكلا نم ةعومجم ءادهإ .2

 ةرمعلاو جحلا تالحر وأ ،ةيعامتجالاو ةيهيفرتلا تالحرلا لالخ ةيمالسإلا ةيعوتلا جمارب ىلع زيكرتلا .3

 .ةرونملا ةنيدملل ةرايزلاو ،ةمركملا ةكمل

 .ميركلا نآرقلا ظيفحتل تاقلح دقعب كلذو ،ةيساردلا حنملا بالط نم هللا باتك ةظفحب مامتهالا .4

 يوبنلا ثيدحلاو ،هديوجتو ميركلا نآرقلا ظفح تاقباسمك ،ةيفاقثلا تاقباسملا يف ةكراشملا .5

 .ةماعلا ةيفاقثلا ةقباسملاو ،فيرشلا

 ،ةيفاضإ تاربخ مهباسكإو ،ةيساردلا حنملا بالط تاراهم ريوطتل ةصاخ ةينهم تارود صيصخت .6

 ةينفلا تاياوهلاو ،يبرعلا طخلا نيسحتو ،يتاذلا ريوطتلاو ،يلآلا بساحلا لاجم يف كلذو

 .ةيملعلا تاراكتبالاو ،ةفرخزلاو ،ليكشتلاو ،مسرلاو ،حرسملاك ،ةيملعلاو

 .حرسملاو ،رعشلاو ،ةباطخلا تاقباسمك ،ةددعتمو ةعونتم ةيهفشو ةيريرحت ةيفاقث تاقباسم .7

 .مهنادلبل ةيثارتلا تاجتنملا ضرعب حنملا بالط موقي ثيح بوعشلا ثارت ضرعم ميظنت .8

 .نيدجتسملا بالطلا لابقتساو فراعتلا تالفحل ةيفاقث جمارب .9

 .ةعونتملا ةيضايرلا ةطشنألا .10
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ةيحصلا ةياعرلا  

 .ةيماظنلا ةماقإلا مهحنمل نيدجتسملا حنملا بالطل ةيبطلا تاصوحفلا ءارجإ .1

 .يعماجلا ىفشتسملاو ةرسألا بط زكارم اهمدقت يتلا تامدخلا نم حنملا بالط ةدافتسا .2

 تافصوتسملاو تايفشتسملا ةفاك يف مهرسأو حنملا بالطل ةيناجملا ةيبطلا ةياعرلا ميدقت .3

 .ةيموكحلا

 .يبالطلا داشرإلاو هيجوتلا زكرمل ةعباتلا ةيسفنلا ةدحولا نم بالطلا ةدافتسا .4

 

 ةعماجلاب لوبقلا ةنسل اًقفو نيلوبقملا ةيجراخلا حنملا بالط دادعأ

 

 بالط ددع لوبقلا ةنس م

1 2013 26 

2 2014 10 

3 2015 26 

4 2016 2 

5 2017 8 

9 2018 28 

10 2019 15 

 115 عومجملا 
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 ـه1439/1440 يعماجلا ماعلل ةيسنجلل اًقفو ةيجراخلا حنملا بالط دادعأ

 

 بالط ددع ةيسنجلا م

 5 نيرحبلا 1

 64 نميلا 2

 2 كسرهلاو ةنسوبلا 3

 2 ايسينودنإ 4

 2 يداشت 5

 1 اينازنت 6

 1 ناتسكاجاط 7

 5 لاموصلا 8

 2 جاعلا لحاس 9

 7 ايريجين 10

 4 ناتسناغفأ 11

 3 اناغ 12

 3 وغوت 13

 1 وسافانيكروب 14

 1 اينيك 15

 2 نينب 16

 5 نيبلفلا 17

 1 شيدالجنب 18

 1 لاغنسلا 19

 2 رجينلا 20

 1 نويلاريس 21

 115 عومجملا 
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 ـه1439/1440 يعماجلا ماعلل ةعماجلا تايلكلا يف ةيجراخلا حنملا بالط دادعأ

 

 

 م2019 ةعفد ىتح 2013 ةعفد نم حنملا بالـط نايب

 

 دلبلا مسا م
  ددع

 بالطلا

  ةلحرملا

 ةيميلعتلا
 ةيلكلا

  ةنس

 ةعفدلا

 عومجم

 ةعفدلا 

 نميلا 1

 ايلع تاسارد 1
 ةيبرتلا

 ريتسجاملا ةجردب
2016 1 

18 

 سويرولاكب

 ةرامعلا

2013 26 

 ةسدنهلا 4

 بساحلا مولع 1

 لامعا ةرادإ 1

 ةيقيبطتلا تاساردلا 1

 ةيبرتلا 1

 10 2014 ةرامعلا سويرولاكب 8

 بالط ددع ةيلكلا م

 1 بطلا 1

 35 طيطختلاو ةرامعلا 2

 6 ةسدنهلا 3

 8 تامولعملا ةينقتو يلآلا بوساحلا مولع 4

 11 لامعألا ةرادإ 5

 3 عمتجملاو ةمدخو ةيقيبطتلا تاساردلا 6

 14 ةيبرتلا 7

 17 نوناقلاو ةعيرشلا 8

 3 ةيرضحتلا ةنسلا 9

 5 عمتجملا 10

 12 ةيبرعلا ةغللا دهعم 11

 115 عومجملا 
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 لامعأ ةرادإ 2

7 

 سويرولاكب

 طيطختلاو ةرامعلا

2015 26 

 ةسدنهلا 2

 لامعأ ةرادإ 8

 بساحلا مولع 3

 ةيقيبطتلا تاساردلا 2

 ةيبرتلا 3

 نوناقلاو ةعيرشلا 1

 1 2016 ةيبرتلا سويرولاكب 1

 نيرحبلا 2

1 

 سويرولاكب

 2015 بطلا

 2018 نوناقلاو ةعيرشلا 2 5

 2019 ةيريضحتلا ةنسلا 2

 2 2017 بساحلا مولع سويرولاكب 2 ةنسوبلا 3

 ايسينودنإ 4
1 

 سويرولاكب
 نوناقلاو ةعيرشلا

2017 2 
 ةيبرتلا 1

 2 2017 ةيبرتلا سويرولاكب 2 يداشت 5

 1 2017 ةعيرشلا سويرولاكب 1 اينازنت 6

 1 2017 طيطختلاو ةرامعلا سويرولاكب 1 ناتسكجاط 7

 لاموصلا 8

2 

 سويرولاكب

 نوناقلاو ةعيرشلا

2018 5 
 طيطختلاو ةرامعلا 1

 عمتجملا 1

 بساح مولع 1

 2 2018 نوناقلاو ةعيرشلا سويرولاكب 2 جاعلا لحاس 9

 ايريجين 10

1 

 سويرولاكب

 ةيريضحتلا ةنسلا
2018 4 

 نوناقلاو ةعيرشلا 3

 3 2019 ةيبرعلا ةغللا دهعم 3

 ناتسناغفا 11

2 

 سويرولاكب

 نوناقلاو ةعيرشلا
2018 3 

 ةيبرتلا 1

 1 2019 ةيبرعلا ةغللا دهعم 1

 3 2018 ةيبرتلا سويرولاكب 1 اناغ 12
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 عمتجملا 1

 بساح مولع 1

 وغوت 13
1 

 سويرولاكب
 1 2018 عمتجملا

 2 2019 ةيبرعلا ةغللا دهعم 2

 1 2018 نوناقلاو ةعيرشلا سويرولاكب 1 وساف انيكروب 14

 1 2018 نوناقلاو ةعيرشلا سويرولاكب 1 اينيك 15

 نينب 16
1 

 سويرولاكب
 1 2018 ةيبرتلا

 1 2019 ةيبرعلا ةغللا دهعم 1

 نيبلفلا 17

2 

 سويرولاكب

 ةيبرتلا

 ةعيرشلا 1 5 2018

 عمتجملا 2

 1 2019 ةيبرعلا ةغللا دهعم سويرولاكب 1 شيدالجنب 18

 1 2019 ةيبرعلا ةغللا دهعم سويرولاكب 1 لاغنسلا 19

 2 2019 ةيبرعلا ةغللا دهعم سويرولاكب 2 رجينلا 20

 1 2019 ةيبرعلا ةغللا دهعم سويرولاكب 1 نويلاريس 21

 115 بالطلا عومجم
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 ـه1438/1439 ماعلا لالخ نيجرختملا ةيجراخلا حنملا بالط دادعأ

 

 

 ـه1439/1440 يعماجلا ماعلل حنملا بالطل جماربلاو ةطشنألا

 ةيلكلا م
 ةجردلا

 ةيملعلا 

 ليجستلا ةعفد

 ةعماجلاب 

  دادعأ

 نيجرخلا
 جرختلا لصف

 1 214 هاروتكدلا طيطختلاو ةرامعلا 1

 يساردلا لصفلا

  ماعلل يناثلا 

 يعماجلا

 1438/1439 

 1 215 ريتسجاملا طيطختلاو ةرامعلا 2

 طيطختلاو ةرامعلا 3

 سويرولاكبلا

213 3 

 2 213 ةسدنهلا 4

 1 213 لامعألا ةرادإ 5

6 
  ةيقيبطتلا تاساردلا

 عمتجملا ةمدخو
213 1 

 طيطختلاو ةرامعلا 7

 سويرولاكبلا

  يساردلا لصفلا 3 213

 ماعلل يفيصلا

 ـه1438/1439
 1 214 طيطختلاو ةرامعلا 8

  13   عومجملا 

 طاشنلا مسا م
 بالطلا ددع

 نيديفتسملا
 يساردلا لصفلا

 64 ديدجلا ماعلل يدانلا قالطنا لفح 1

 لوألا يساردلا لصفلا

 يعماجلا ماعلل 

 ـه1439/1440

 15 يعماجلا نكسلا يف حنملا بالط يدان ءاقل 2

 52 حنملا بالط يدان ناجل ليكشتو ءاقل 3

 55 مامدلا يف ةحارتساب حنملا بالطل ةلحر 4

 32 ربخلا يف ةيادهلاو ةوعدلا بتكم ةرايز 5

 64 ءاروشاع راطفإ 6

 26 يدعسلا دلاخ .د ءاقل 7

 30 سرافلا قراط روتكدلا ءاقل 8

 26 ةرمعلا ءادأل هلحر 9

  364 عومجملا 
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 طاشنلا مسا م
 بالطلا ددع

 نيديفتسملا
 يساردلا لصفلا

 240 ةيعامتجا تاءاقل )4( ددع 1

 يناثلا يساردلا لصفلا

 يعماجلا ماعلل 

 ـه143/1440 

 100 ةديقعلاو هقفلا سورد )4( ددع 2

 110 يوبرت ميخم )2( ددع 3

 ًايموي 25 ميركلا نآرقلا ةقلح جمانرب 4

 500 ةيعوبسأ ةيهيجوت تاملك )10( ددع 5

 60 ةرمع اتلحر 6

 12 ةيبرعلا ةغللا ميلعت جمانرب 7

 30 ةيوقتلا سورد جمانرب 8

 70 حنملا بالط مجن ةقباسم 9

  1122 عومجملا 

 

 

 حنملا بالطل ةمظنألاو تاءارجإلا

 

 .مهدالب نم مهعيمج بالطلا لوص نم دكأتلا -1

  لوألا يساردلا لصفلاب ةساردلل نيلجسملاو نيمظتنملا حنملا بالطل ةيميداكألا ةعباتملا -2

 ـه1439/1440 ماعلل يناثلاو             

 .نيقطانلا ريغل ةيبرتلا ةيلكب ةيبرعلا ةغللا ميلعتل جمانرب دادعإ -3

 .نيدجتسملا ةيجراخلا حنملا بالط لابقتسا -4

  ةينكسلا ينابملا يف نيدجتسملا بالطلل نكسلا ريفوتل ناكسإلا ةرادإ عم ةعباتملا -5

 .ةعماجلاب            

  بالطلل ةيبطلا تاصوحفلا ءارجإل ربخلاب يعماجلا دهف كلملا ىفشتسم عم قيسنتلا -6

 .ةماقإلا رادصإل ةمزاللا نيدجتسملا           

  ،يعماجلا مقرلا جارختساو نيدجتسملا بالطلل ةماقإلا رادصإل ةيرادإلا تاءارجإلا ةعباتم -7

 .ةيعماجلا ةقاطبلاو           
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  ةيذغتلا ةرادإ

 فارــشإلاب ىــنعتو ،تامدــخلا نوؤــشل ةداــمعلا لــيكوب ةــطبترملا بالــطلا نوؤــش ةداــمع تارادإ ىدــحإ يــه

 "تاــيرتيفاكلاب" مدــُقي اــمو ،)ءاــشعلا ،ءادــغلا ،روــطفلا( نــم ةــسيئرلا ةــيبالطلا ةــيذغتلا تامدــخ ىــلع لــماكلا

 ةــعماجلا تابـسانم يــف مدــقت يـتلا اــهعيمج ةيئاذغلا تامدخلا ىلع فارشإلاب موقتو ،عيرسلا عيبلا نئاكمو

 يحــص ىوتــسم ىـلع ةــمدقملا اــهعيمج ةــيذغتلا تامدــخ نوكت نأ ىلع ةرادإلا صرحتو ،ةيبالطلا ةطشنألاو

  .ةيلاع ةدوج يذ يئاذغو
 

 ةيؤرلا

 .ةيئاذغلا تامدخلا ميدقت يف ةدايرلا 
 

 ةلاسرلا

 ىشامتت ةيئاذغ تازيهجتب ،اهيبوسنمو ةعماجلا بالطل ةدوجلا ةيلاع ةزيمتم ةيحص ةيئاذغ تامدخ ميدقت 

 .ةيملاعلا تافصاوملا عم
 

 ةيذغـتلا ةرادإ تاــمدخ

 يف )ءاشع – ءادغ – روطف( اًّيموي تابجو ثالث ميدقت متي )تابلاطلا معطم – بالطلا معطم(:معاطملا -1

 .عوبسألا مايأ لالخ ةعماجلا معاطم

     .اهعيمج اهتارادإو ةعماجلا تايلك يف "تايريتفاكلا" لمع ةعباتم :"تايريتفاكلا" -2

 حاجنإل اًمعد ةيئاذغلا ةمدخلا ريفوت يف ةيذغتلا ةرادإ كراشت :ةيبالطلا ةطشنألل ةيئاذغلا تامدخلا -3

 .ةيبالطلا ةطشنألا
 

 ةيذغتلا ةرادإ ماهم

  :اهمهأ نمو ءاذغلا ةحص لاجم يف ةيوعوتلاو ةيفارشإلاو ةيرادإلا ماهملا نم ريثكلاب ةيذغتلا ةرادإ موقت

  

  ةيرادإلا ماهملا )أ(

  .ةشاعإلا دقع ذيفنت ءدبل ةمزاللا تاءارجإلا ىلع فارشإلا .1

  .ةعماجلاب ةيبالطلا ةيذغتلا تامدخ ىلع فارشإلا .2

 .اهنيسحتو ةعماجلا يف بالطلل ةمدقملا ةيئاذغلا تامدخلا ريوطت .3

  .لضفألا ةيئاذغلا ةمدخلا ميدقت لاجم يف بالطلا تاحرتقم نم ةدافإلا .4

  .تالكشملا كلتل لولحلا داجيإو ،ةيئاذغلا ةمدخلاب ةصاخلا بالطلا تالكشم ةعباتم .5

 .ةدمتعملا ةيلاملا ةمظنألا قفو بالطلل ةيئاذغلا ركاذتلا عيب ةيلمع ىلع فارشإلا .6
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 ةيفارشإلا ماهملا )ب( 

  .اهذيفنت ةعباتمو ،ةعماجلاب ةيذغتلا تامدخب ةصاخلا تافصاوملاو طورشلا عضو -1

  .اهزيهجتو ةيئاذغلا تابجولا دادعإ ىلع فارشإلا -2

  .تاودألا ةفاظنو ،ةيصخشلا ةفاظنلا ثيح نم خبطملاب نيلماعلا لامعلا ةعباتم -3

 .ماعطلا تالاص ةفاظن ىلع فارشإلا -4

  .ةبسانملا ةقيرطلاب تابجولا عيزوت ىلع فارشإلا -5

  .ةدوجلاو ةيحالصلا ةيحان نم ةجزاطلاو ةفاجلا ةيئاذغلا داوملا ةعباتم -6

  .ةمدقملا فانصألا عونتو ،ةفاظنلا ثيح نم "تايرتيفاكلا" ةعباتم -7

  .ةنلعملا راعسألاب مازتلالا ثيح نم "تايرتيفاكلا" ةعباتم -8

 .تافلاخملا عفرو ،ةيذغتلا طورش ذيفنت ةعباتم -9

 .اهنيمأتب نيدهعتملا بلاطمو ،تاجايتحالا ةفرعمو تاعدوتسملا ةعباتم -10

 

  ةيوعوتلا ماهملا )ج( 

  .ةيفيقثتلاو ةيوعوتلا تارشنلا ميدقت لالخ نم يئاذغلا يعولا رشن ىلع لمعلا -1

 .ةيذغتلا لاجم يف نيصصختملا بالطلل ةيبيردت تارود ميدقت -2

 .ةيئاذغلا تازيهجتلا ىلع مهعالطاو معطملا ةرايزل بالطلا لابقتسا -3 

 

 :بالطلل سيئرلا يعماجلا معطملا يف تابجولا ديعاوم

 احابص )9:30 -7( ةعاسلا نم :روطفلا -1

 ارهظ )1:30 ىلإ 11:30( ةعاسلا نم :ءادغلا  -2

 ءاسم )9 ىلإ 7( ةعاسلا نم :ءاشعلا -3

 

 متتو ،معطملا نم ةيئاذغلا تابجولا ءارشل ةيكذلا ةقاطبلا نحش ةمدخ ةيذغتلا ةرادإ مدقت

 .)ءاسم 2 ىلإ احابص 8( ةعاسلا نم ةعماجلا معطم يف يلام غلبم يأب نحشلا ةيلمع
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 يعماجلا ماعلل لوألا يساردلا لصفلا لالخ ةيذغتلا ةرادإ اهب تماق يتلا ةطشنألا

  :ـه 1439/1440

 راوزـــــلا راـــــبكو ةـــــعماجلا بالـــــطل هاـــــيملاو رئاـــــصعلاو ةدراـــــبلا تابورـــــشملا ميدـــــقت يـــــف ةكراـــــشملا .1

 قــــــفاوملا ـــــــه16/1/1440 ءاــــــعبرألا موــــــي كــــــلذو ينطوــــــلا مويلاـــــــب نيكراــــــشملا نيفظوــــــملاو

 .بالطلا نوؤش ديمع ةداعسو ةعماجلا ريدم يلاعم ةياعر تحت م26/9/2018

 ،نيقوـــفتملا بالـــطلا ميرـــكت لـــفحل هاـــيملاو رئاـــصعلاو ةدراـــبلا تابورـــشملا ميدـــقت يـــف ةكراـــشملا .2

 .م10/10/2018 قفاوملا ـه1/2/1440 ءاعبرألا موي كلذو

 كــــلذو ،ةيحاــــضلا قارــــتخا قابــــسل هاــــيملاو رئاــــصعلاو ةدراــــبلا تابورــــشملا ميدــــقت يــــف ةكراــــشملا .3

 .م23/10/2018 قفاوملا ـه14/2/1440 ءاثالثلا موي

 ىـــلإ ةـــيقيبطتلا ةـــيبطلا موـــلعلا ةـــيلكب ةـــيجالعلا ةـــيذغتلا مـــسقب ةـــثلاثلا ةنـــسلا تاـــبلاط ةفاـــضتسا .4

 ءزــــــجلا نمــــــض م31/10/2018 قــــــفاوملا ـــــــه22/2/1440 دــــــحألا موــــــي كــــــلذو ،ةــــــعماجلا مــــــعطم

 .يئاذغلا عينصتلاو ةيذغألا ةمالس يررقمل يقيبطتلا

 يناــــثلا عــــمجتلل هاــــيملاو )يهاــــشلاو رئاــــطفلا( ةــــفيفخلا ةــــيئاذغلا تاــــبجولا ريفوــــت يــــف ةكراــــشملا .5

 ةــــعماجل بالـــطلا نوؤــــش دـــيمع ةداعــــسو ةـــعماجلا ريدـــم يلاـــعم ةـــياعر تــــحت ةلـــسلا ةرــــك ةـــلوطبل

-2-1    قــــفاوملا ـــــه25/2/1440-24-23 نــــم ةرــــتفلا يــــف كــــلذو لــــصيف نــــب نمحرــــلا دــــبع ماــــمإلا

 .م 3/11/2018

 ةداعـــس ةـــياعر تـــحت )مودـــت اـــهظفحب( ةداـــمعلا ةـــيلاعف نمـــض يـــف ةـــلاوجلا رئاـــشع ىداــن عـــم نواـــعتلا .6

 ميدـــــقتب م13/11/2018 قـــــفاوملا ــــــه5/3/1440 ءاـــــثالثلا موـــــي كـــــلذو ،بالـــــطلا نوؤـــــش دـــــيمع

 حنـــملا بالـــط نـــم ددـــعو ةـــعماجلا لـــخاد ةـــفاظنلا ىـــلع نيمئاـــقلا لاـــمعلل )ةـــبجو 100( ءادـــغ تاـــبجو

 .لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماجب

 .مهيقفارـــمو )ةـــصاخلا تاـــجايتحالا يوذ زـــكرم( دوعــــس كـــلملا ةـــعماج بالـــط نـــم دـــفو ةفاـــضتسا .7

 قــــــفاوملا ـــــــه 14/3/1440 سيــــــمخلا موــــــي كــــــلذو ،مــــــهل ءادــــــغلا ةــــــبجو ميدــــــقت مــــــت ثــــــيح

 .م22/11/2018

 ةــــعماج ةــــياعر تــــحت ةــــماقملا .ةــــلواطلا سنــــت - ةرئاــــطلا ةرــــكلا - دــــيلا ةرــــك ةــــلوطب يــــف ةكراــــشملا .8

-19-18 قـــــفاوملا ــــــه28/3/1440-27-26 نـــــم ةرـــــتفلا لالـــــخ لـــــصيف نـــــب نمحرـــــلا دـــــبع ماـــــمإلا

  .هايملاو رئاصعلاو ةدرابلا تابورشملا ةفايض ميدقتب م20/11/2018

 نمحرـــلا دــــبع ماـــمإلا ةـــعماجب ةـــيذغتلا ةرادإل ءاـــسحألاب لـــصيف كـــلملا ةـــعماجب ةـــيذغتلا ةرادإ ةراـــيز .9

 ھ5/4/1440 ءاـــعبرألا موـــي يـــف .ةـــيبالطلا تاـــبجولا فرـــص ةـــيلآ ىـــلع عالـــطالل .مامدـــلاب لـــصيف نـــب

 ةـــيذغتلا ةرادإ ريدـــم دعاـــسم يـــلعلا هـــللا دـــبع ذاتـــسألا ةراـــيز يـــف ةـــلثمتم م12/12/2018 قـــفاوملا

 .لصيف كلملا ةعماجب
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 يعماـجلا ماـعلل يناـثلا يـــــساردـلا لــــــصفلا لالخ ةـيذـغتلا ةرادإ اـهب تـماـق يتلا ةـطـــــشنألا

  :ـه 1439/1440

 

 راوزلا رابك ةعاقو نيفظوملا ةعاقب يدانلا ءاـشنإ ىلع نيماع رورم ةبـسانمب ساربن ىدان ءاـضعأ ةفاـضتـسا .1

 .م29/1/2019 قفاوملا ـه23/5/1440 ءاعبرألا موي كلذو ،ءاضعألل ةفايضلا ميدقتب

 ءاــعبرألا موي نم ةرتفلا يف كــلذو ،ةرئاــطلا ةركل يئاــهنلا عمجتلا ةــلوطب يف ةــفاــيــــــضلا بــجاو ميدــقت .2

 .م2/2/2019-30/1 قفاوملا ـه 27/5/1440 تبسلا موي ىلا ـه 24/5/1440

 ةدامع ديمع ةداعـــــس ةياعر تحت )مودت اهظفحب( ةدامعلا ةيلاعف نمـــــض ةلاوجلا رئاـــــشع ىدان عم نواعتلا .3

 .م3/2/2019 قفاوملا ـه30/5/1440 ءاثالثلا موي كلذو بالطلا نوؤش

 نم ةرتفلا يف )ةيوناثلا سرادملا بالطل ةيقرــــشلا ةقطنملا ةلوطب( تايلاعف نمــــض ءادغ تابجو ميدقت .4

 قفاـوـملا ــــــــــــه 16/6/1440 سـيمـخلا مـوي ىلإ م18/2/2019 قفاـوـملا ــــــــــــه13/6/1440 نـينثالا مـوي

 .م21/2/2019

 تايلكب ةيوناثلا بالطل يفيرعتلا ضرعملا تايلاعف نمـــــض ةيوناثلا سرادملا بالطل ءادغ تابجو ميدقت .5

 ـه20/6/1440 نينثالا موي نم ةرتفلا يف )ةـدناــــــسملا ـاهتدـامعو لــــــصيف نب نمحرلا ـدبع مـامإلا ـةعمـاج

 .م28/2/2019 قفاوملا ـه 25/6/1440 سيمخلا موي ىلإ م25/2/2019 قفاوملا

 موي نم ةرتفلا يف كـلذو .جيلخلا لودو ةـكلمملا ةـلاوجل يفــــــشكلا ينطولا ىقتلملا يف ةـكراـــــــشملا .6

 .م14/3/2019 قفاوملا ـه 7/7/1440 سيمخلا موي ىلإ م 9/3/2019 قفاوملا ـه 2/7/1440 تبسلا

 ءاــثالثلا موي يف كــلذو .تارمتؤملا ةـــعاــق يف ةــيئارثالا جماربلاــب فيرعتلا ىقتلم يف ةــكراــــــــشملا .7

 .م2/4/2019 قفاوملا ـه 26/7/1440

 ـه9/8/1440 دحألا موي يف كلذو .لـصيف نب نمحرلا دبع مامالا ةعماج ةبلطل جرختلا لفح يف ةكرـاشملا .8

 .م 14/4/2019 قفاوملا

 ـه12/8/1440 ءاعبرألا موي ــــــــه1440-1439 يعماجلا ماعلل ةيبالطلا ةطــشنألا ماتخ لفح يف ةكراــشملا .9

 .م17/4/2019 قفاوملا
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  ةيبالطلا ةياعرلا ةدحو

 

 ةيؤرلا

 نمحرلا دبع مـامإلا ـةعماج بالطل ةيميقلاو ـةيعامتجالاو ةيــــــسفنلاو ـةيفاقثلاو ـةيركفلا ـةياعرلا يف ةدايرلا

 .لصيف نب

 

 ةلاسرلا

 يباجيإلا ريكفتلا ةيمنتو ةيـــصخـــشلا لقـــص فدهت ةيعون ةيريوطتو ةيجالعو ةيئاقو ةيبيردت جمارب ميدقت

  .تاراهملاو ميقلا زيزعتو تاقاطلا فاشتكاو

 

 فادهألا

 .مهلويمو مهتياوه ةسراممل يعماجلا بابشلل ةصرفلا ةحاتإ.1

 .اهتهجاومو عمتجملا هجاوت يتلا ةرصاعملا اياضقلا ةشقانم ىلع بابشلا بيردت.2

 .ةيكولسلاو ةيركفلا تافارحنالا تافآ نم بابشلا ةيامح.3

 .بابشلا ىدل ءامتنالا حورو ءالولا رعاشم ةيمنتو ،ةنطاوملا زيزعت.4

 .فادهألا وحن مههيجوتو مهبهاوم لقصو مهتياعرو ،ةيبدألاو ةيفاقثلا ةيبابشلا بهاوملا فاشتكا.5

 لخاد يعامتجالا لعافتلا قلخل بـــــسانملا خانملا هئيهتو ،هتاراهمو يعماجلا بابـــــشلا تاردق ريوطت.6

  .يبالطلا عمتجملا

 ـلح يف ـلمعلل مهلهؤت يتلا ـةفرعملاو تـامولعملـاب مهـديوزتو ،ـاهلقــــــصو بالطلا تارـاهم بـيرـدت.7

 .مهب طيحملا عمتجملا تالكشم

   .ةيعماجلا ةايحلا ةيئيب عم فيكتلا ةجرد نيسحتل بالطلل يصخشلا قفاوتلا قيقحت.8

 تالكــــــشملاو تاــمزألا زاــيتجا يف بــلاـطلا ةدـعاـــــــسم قيرط نع كـلذو يميداـكألا قفاوتلا قيقحت.9

 .اهل ضرعتي يتلا ةيميداكألا

  .هلويمو هتاردق ءوض يف ةيساردلا داوملاو تاصصختلا بسنأ رايتخال ينهملا هيجوتلا.10

 لعافتلاو ،هقالخأو هريياعمو عمتجملا ميقب مازتلالا ىلإ يدؤي يذلا رمألا ،يعامتجالا قفاوتلا قيقحت.11

 .نيرخآلا عم ميلسلا يعامتجالا
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 ـه1439/1440 يساردلا ماعلل لوألا يساردلا لصفلل ةيبالطلا ةياعرلا ةدحو ةيئاصحإ

 ريوطتلا ةعاق :ناكملا

 ةشرو )12   (: جماربلاو شرولا ددع

 بلاط )4052( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )125( :تاعاسلا ددع

 

 ةيبيردتلا جماربلا

 

 بردملا روضحلا فادهألا جمانربلا م

1 

  ةحفاكم ةلمح

 عم نيخدتلا

 ءاقن ةيعمج 

 نيخدتلا ةحفاكمل ءاقن ةيعمج عم قيسنتلا

 ةيكولسلا تاسلجلاو جالعلا ةيمهأ ديكأتلاو 

 نيخدتلا راثأ جالع فدهي ضرعم لالخ نم 

 ةماقإل كراشتلا ةيناكمإو ةيسفنلاو ةيمسجلا 

 .يوعوتو يجالع ضرعم

1000  

 بلاط

  ديمع دعاسم    

 بالطلا نوؤش  

 ميقلا

 ةكراشملا

 ةنامألا

  عادبألا

 ءامتنالا

 ةيلوؤسملا

 ةدوجلا
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2 

 عم ةيقافتا

 ةحفاكم ةرادإ 

 تاردخملا 

 تاردخملا ةحفاكم ةرادإ عم قيسنتلا

  بالطلا ةيامحل يوعوت ضرعم ةماقإل 

 ةيلقعلا تاطشنملاو يطاعتلا نثارب يف عوقولا نم

 لالخ نم تارابتخالا تقو اميس

  نمألا ريدم يف تلثمت يتلا ةرايزلا 

 ،تاردخملا ةحفاكم ةيريدم يف يئاقولا

 ةساردو بالطلا نوؤش ديمع ىلإ 

 ةيعماجلا ةئيبلا يف رثؤت يتلا رهاوظلا 

 .ةنمألا 

  نم 20

 يبوسنم

 ةدامعلا

 

 ديمع دعاسم

 بالطلا نوؤش

3 

 ةيعوتلا

  ةيفيكب 

 دادعتسالا

 تارابتخالل 

 بالطلا هيجوتو داشرإ يف ماهسإلا

  ةيعماجلا تارابتخالل دادعتسالاو ةئيهتلل 

 .قوفتلاو حاجنلا رارسأب يعولاو

3000 
 ةياعرلا ةدحو

 ةيبالطلا

 دوفولا لابقتسا 4

 دوعس كلملا ةعماج زكرم دفو لابقتسا

 ميدقتو ةصاخلا تاجايتحالا يوذل 

 .ةدحولا يف ةيبالطلا ةياعرلا نع ةذبن 

30 
 ةياعرلا ةدحو

 ةيبالطلا

5 
 ةسارد

 ةيعالطتسا 

 ىدل ةيفرعملا تاهوشتلا نايبتسا

 يعماجلا نكسلا بالط 
900 

 ةياعرلا ةدحو

 ةيبالطلا

6 

 يوذ ةياعر

  تاجايتحالا 

 ةصاخلا

 ةعماجلاب ايلعف نيقاعملا دادعأ رصح

 .ابلاط )17( مهددع غلب دقو 
 بلاط 17

 ةياعرلا ةدحو

 ةيبالطلا

7 

 لمعلا تايساسأ

 يعوطتلا

 لاجملا يف(

 )يضايرلا 

 .يعوطتلا لمعلا موهفم ىلإ فرعتلا

 .عوطتلا لاكشأ ىلإ فرعتلا

 .يعوطتلا لمعلا تايلآ ىلإ فرعتلا

 .يعوطتلا لمعلا تاراهم باستكا

 .عوطتلا ةميق ةيمهأ ديكأتو

 قيدص دمحم /د بلاط 15

8 
 بلاطلا تاجاح

 يعماجلا 

 ةجاحلا موهفم ىلإ فرعتلا .1

 تاجايتحالا عاونأ ىلإ فرعتلا .2

 تاجاحلا عابشإ ةراهم بلاطلا باسكإ

 بلاط 20
 ديمع دعاسم

 بالطلا نوؤش
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9 
 ةداعسلا ليلد

 ةايحلا ةدوجو 

 ةداعسلا موهفم ىلإ فرعتلا .1

 ةايحلا ةدوج موهفم ىلإ فرعتلا .2

 ةايحلا ةدوج قيقحت تاوطخ فرعت

 هدلاوخلا دومحم /د بلاط 22

 قوفتلا قيرط 10

 .حاجنلا موهفم ىلإ فرعتلا .1

 .قوفتلا قيقحت تايلا ىلإ فرعتلا .2

 .حاجنلاو قوفتلا ىلع دعاست تاراهم باستكا .3

 تارضاحملا ةرادإ تاراهم باستكا .4

 اهمعدو سفنلاب ةقثلا باستكا

 ىركف ورمع / د بلاط 13

11 
 ةراهم نف

 ءاقلالاو ضرعلا 

 ءاقلالاو ضرعلا موهفم ىلإ فرعتلا .1

 ءاقلالا تاينفو تاراهم ىلإ فرعتلا .2

 راوحلا ةرادا بيلاسا ىلإ فرعتلا .3

 روهمجلا عم لماعتلا تاراهم باستكا

 تيسدلا لئان /أ بلاط 15

12 

 ةينورتكلإلا ةلمحلا

  ةحفاكمل

 يطاعتلا

 تاردخملاو 

 تاردخملاو يطاعتلا راطخأب ةيعوتلا

 ناسنإلا يف ةيبلسلا اهراثآو 
1000 

 ةياعرلا ةدحو

 ةيبالطلا
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 ةيدرفلا تالاحلا ةسارد :ايناث  

 ددعلا ةلاحلا م

 22 نيخدت 1

 10 ةيلام تاناعإ 2

 5 ناكسإ تافلاخم 3

 3 )حنم بالط( يسارد رخأت 4

 

 .ـه1439/1440 يساردلا ماعلل يناثلا يساردلا لصفلل ةيبالطلا ةياعرلا ةدحو ةيئاصحإ

 ريوطتلا ةعاق :ناكملا

 ةشرو )8 (:جماربلاو شرولا ددع

 بلاط )200( :نيديفتسملا ددع

 ةعاس )110( :تاعاسلا ددع

 

 ةيبيردتلا جماربلا :الوأ

 

 بردملا روضحلا فادهألا جمانربلا م

1 
 دودحلا ةعماج ةدايز

 ةيلامشلا 

 اهمدقت يتلا تامدخلا ىلإ فرعتلا

 ىتش يف بالطلا نوؤش ةدامع 

 ةياعرلا ةدحول يئرم ضرع( تالاجملا

 )ةيبالطلا

 ةيبالطلا ةياعرلا 12

2 
 ةايحلا ةدوج نيسحت

 ممهلا يوذل 

 عمتجملا تاسسؤم رود ىلإ فرعتلا

 ممهلا يوذ ةياعر يف ىلحملا

 يدحتلاو ةدارإلاو 

55 
 رصان نب دلاخ / د

 ةعيمجلا 

3 
 عم لصاوتلا تاراهم

 نيديفتسملا

  نوؤش ةدامعب نيلماعلا بيردت

 لماعتلا تاراهم ىلع بالطلا

 بالط نم نيددرتملا عم لصاوتلاو 

 ةدامعب نيلماعتملاو رومألا ءايلوأو

 بالطلا نوؤش

35 
 نوؤش ديمع دعاسم

 بالطلا
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 حجانلا ءاكذلا تاراهم 4
 ريكفتلا تاراهم ىلع بالطلا بيردت

 دقانلاو يعادبإلا
 وداج وبأ دومحم /د 17

 تالسارملا جمانرب 5
 ةيفيك ىلع بيردتلاو فيرعتلا

 ديدجلا تالسارم جمانرب عم لماعتلا 
25 

  ينفلا معدلا

 ةيرادالا تالاصتالاو

 بوشوتوفلا تاينقت 6
 جمانرب مادختسا ةيفيك ىلإ فرعتلا

 sc4 بوشوتوف
 ةبيالحلا دايز /د 15

7 
 مونلا تابارطضا

 مالحألاو 

 تقولا ميظنت ىلع بالطلا بيردت

 يحصلا مونلل ةيكولسلا بيلاسألاو
 ةدلاوخلا دومحم / د 20

8 
 يف حاجنلا رارسأ

 تارابتخالا 

 ةلاعفلا ةركاذملا ىلع بالطلا بيردت

 تارابتخالل دادعتسالاو
 ةدلاوخلا دومحم / د 20

       

 ةيدرفلا تالاحلا ةسارد :ايناث

 ددعلا ةلاحلا م

 17 نيخدت 1

 11 ةيلام تاناعإ 2
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