
 - ١ - 

                     
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةیتاذلا ةریسلا
 مهمكح يف نم و نييدوعسلا سيردتلا ةئيه تاوضع و ءاضعأل

 )ـھ١٤٤١( ىرقلا مأ ةعماج يف 
 

 يبیتعلا براحم هریمس |:د
  سفنلا ملعو ةیبرتلا مسقب كراشم ذاتسأ

  يوبرت سفن ملع : صصخت

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 يلاعلا میلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج

Kingdom of Saudi Arabia 
 Ministry of Higher Education 

Umm Al-Qura University 



 - ٢ - 
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 : ةيملعلا تالهؤملا : ًاين2
 

 ةيلكلا و ةعماجلا  صصختلا هيلع لوصحلا خيرY لهؤملا

 ةيسدنهلاو ةيقيبطتلا مولعلا ةيلك ـ ىرقلا مأ ةعماج يوبرتلا دادعألا عم ءايحألا  سويرولاكبلا
 ةكمب ةيبدألا ماسقألل ةيبرتلا ةيلك – تانبلا تايلك ةلاكو يوبرت سفن ملع تانبلا تايلك ةلاكو  ريتسجاملا
 ةكمب ةيبدألا ماسقألل ةيبرتلا ةيلك - ىرقلا مأ ةعماج يوبرت سفن ملع ـه١٤٢٩-٦-١٣ هاروتكدلا

 

 : ةيملعلا تاجردلا : ًاثل2
 

 يمسرلا لامعتسالل ةهجلا اهيلع لوصحلا خيرY ةيملعلا ةجردلا

  ىرقلا مأ ةعماج ه ١٤٣٧ -١ – ٢٨  كراشم ذاتسا
   ىرقلا مأ ةعماج ـه١٤٣٠-١-٩ دعاسم ذاتسأ

   ةيبدألا ماسقألا ةيبرتلا ةيلك ـه١٤٢٣-٣-٢٧ رضاحم
  ةيبدألا ماسقألا ةيبرتلا ةيلك ه١٤١٥ – ١١ – ٢٨ ديعم
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 : وضعلا اL فِّلـُك يتلا ةيرادإلا ماهملا : ًاعبار
 

 يمسرلا لامعتسالل فيلكتلا ةرتف ةيرادإلا ماهملا م

  ـه١٤٣٠- ـه١٤٢٩  ةيقيبطتلا مولعلا / بادآلا / ةيبرتلا ةيلك يف سفنلا ملعو ةيبرتلا مسقل ريسلاو تارابتخالا ناجلل ةماع ةسيئر ١

  ـه١٤٢٧ ماع ىلإ ـه١٤١٦ ماع نم ةيلصفلا تارابتخالا يف ريس ناجل ةلوئسم ٢

  ـه١٤١٨و ـه١٤١٧ ةيمالسالا تاساردلاو ةيبرعلا ةغللا يمسقل تاجردلا دصر ناجل يف ةكراشم ٣

 ليلد ىلإ ءاهتنالل ةدوجلا ريياعم ءوض يف سفنلا ملع تاررقم فيصوتل ةيبرتلا ةيلكب سفنلا ملع مسقب تاررقملا فيصوت ةنجل ةسيئر ٤
  . ررقم لكب ةقلعتملا تqايبلاو تامولعملا لك رفوت ةيرايعمو ةمظتنم ةروصب صاخ

  ـه١٤٣١

  ـه١٤٣٢ - ـه١٤٣١ مسقلu تاودنلاو تارمتؤملا ةنجل ةلوئسم ٥

  ـه١٤٣٣ يلاعلا ميلعتلا تابلاطو بالطل ثلاثلا يملعلا رمتؤملل ةيرادإلا مولعلاو بادآلا ةيلكب تابلاطلا نم ةمدقملا ثوحبلا ميكحت ةنجل ةوضع ٦

  ١٤٤١ -١٤٣٤  ةیعونلا ةدوجلا ةنجل يف وضع ٧

  ـھ ١٤٣٨ -١٤٣٥ )هاروتكدلاو ریتسجاملا( ایلعلا تاساردلا تابلاط لوبق ةنجل يف وضع ٨

  ١٤٤٠-١٤٣٩ مسقلل ریوطتلا ةنجل يف وضع ٩

  ١٤٤١ هاروتكدلل لماشلا رابتخالا ةنجل يف وضع ١٠

 
 : عمتWا و ةعماجلا ةمدخ يف وضعلا اهيف كراش يتلا تاكراشملا : ًاسماخ

 

 يمسرلا لامعتسالل  ةرتفلا ةكراشملا عون ةكراشملا مسا م

  ـه١٤٣٥-ـه ١٤٣١  ةكمب ةيئاسنلا ةيريخلا ةيعمجل5 هوضع ١

 ( عورشم يف مسقلا تايلاعفو تاطاشن نمض  ) ةميرجلل ةيدؤملا ةيسفنلا لماوعلا ( ناونعب ةرضاحم ميدقت ٢
 ) ةميرج الب ةكم

  ـه١٤٣١- ٤-٦
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 ريوطتلا زكرمب -ةياردالا مولعلاو بادآلا ةيلكب . ) نيرخآلا عمو تاذلا عم لماعتلا تاراهم.... ءاكذلا( ناونعب ةرود ميدقت 3
 عمتgا همدخو

  ـه ١٤٣١ / ٥ / ٢٦

  ـه ١٤٣٢ -١٤٣١  نيبوهوملل يبرعلا سل�u هوضع ٤

 و تاعفترملا ىدل ةيفرعملا تايجيتارتسالا ( ناونعب ةرضاحم ميدقت ٥
 )ةلماش ةيؤر .... ايليصحت تاضفخنملا

  ـه١٤٣٣- ٤ – ٢٤ ةيقيبطتلا مولعلا ةيلكب

 عافدلا – )٢٠١٤ نمآ عمتجم وحن ( ىقتلم يف كارتشالا ٦
 ةدجب قئاقشلا ةیعمجو يندملا

 يعوطتلا لمعلا " ناونعب لمع ةقرو
 ".ةیعامتجا ةیسفن ةیؤر

 

   م ٢٠١٤ / ٣ / ٥
 ـھ١٤٣٥ / ٥ /٤

 

  ٢٠١٧-١٤٣٨ رھازلاب ىرقلا مأ ةعماجب  تالكشملا لح بیلاسا ةرود ٧

  ـھ١٤٣٩ /٦ /٢٠—١٩  ةكم قرش میلعتلا بتكم  ةقھارملا ةمزأ ةرادإ ةرود ٨

  
 : ةيملعلا ةطشنألا : ُاسداس
 
 :  هاروتكدلاو ريتسجاملا : أ

 

  . ةكمب ةيوناثلا ةلحرملا تابلاط ىدل يميداكألا ليصحتلD ةيفرعملا تايجيتارتسالا ضعبل ةيئوبنتلا ةميقلا ريتسجاملا ةلاسر ناوـنع

 . ةكمب تانبلل ةيبرتلا تايلكب يبدألاو يملعلا نيمسقلا تابلاط نم ةنيع ىدل يلاعفنالا ءاكذلا تاردقو ةيفرعملا بيلاسألا نيب تاقالعلا ةجذمن هاروتكدلا ةلاسر ناوـنع

 
 

 :  )رشنلل لوبقملا  /روشنملا ( يملعلا جاتنإلا : ب
 

 ةيرودلا مسا رشنلا خير� يملعلا جاتنإلا ناوـنع م

 مأ ةعماج تابلاط نم ةنيع ىدل يميداكألا ليصحتلاو يعامتجالا فوخلD اهتقالعو ةيدلاولا ةلماعملا بيلاسأ ١
 . ةمركملا ةكمب ىرقلا

 ٦٩ددعلا – ةيسفنلا تاساردلل ةيرصملا ةلgا ٢٠١٠
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 ةكمب ىرقلا مأ هعماج تابلاط نم هنيع ىدل يميداكألا ليصحتلاو يناودعلا كولسلاو طبضلا ههجو نيب ةقالعلا ٢

 يبيتعلا براحم ةريمس / د ينايحللا ديمح ميرم / د .ةمركملا

 ٧٠ددعلا – ةيسفنلا تاساردلل ةيرصملا ةلgا ٢٠١١
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 ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماج تابلاطل ةيرتموكيسلا هصئاصخ ريدقتو يفرعملا رفانتلل سايقم ءانب ٤
 يبيتعلا براحم ةريمس / د ينايحللا ديمح ميرم / د

 ٣ ددعلا ٩دلgا ,ةيسفنلاو ةيوبرتلا تاساردلا ةلجم ٢٠١٥

 ٤٣ دلgا ,ةيعامتجالا مولعلا ةلجم ٢٠١٥  يميداكالا ليصحتلاو تاذلا موهفم نم لكب هتقالعو يفرعملا رفانتلا ٥

 ةكمب ةیوناثلا ةلحرملا تابلاط ىدل يساردلا لیصحتلاو تاذلا ریدقتب اھتقالعو ةیلامكلا ٦
 ةمركملا

 ١٥ ددعلا ةيناسنالا مولعلل فئاطلا ةعماج ةلجم ٢٠١٧-١٤٣٩

 ةیناسنالا مولعلل نازاج ةلجم ٢٠١٨ ةكمب ىرقلا مأ ةعماج تابلاط ىدل ةنطاوملا سایقم تابثو قدص ٧

  .ىرقلا مأ ةعماج تابلاط ىدل اھداعباو ةنطاوملاب ھتقالعو يقالخألا ریكفتلا ٩
 

 ما ةعماج -ةيسفنلاو ة.وب,+لا مولعلا ةلجم ٢٠١٩
 ىرقلا

 ةنراقم ةیفاقث ربع ةسارد :رصمو ةیدوعسلاب ةعماجلا ةبلط ىدل ةیفرعملا تاھوشتلا ١٠
 

 رشنلا تحت 

 
 

  
  :اهسيردتب وضعلا ماق يتلا ةيساردلا تاررقملا :ـج   

 

 يمسرلا لامعتسالل ةلحرملا ررقملا مقر ررقملا مسا م

  سيرولاكب ٢٥٠٦٣٢٠ -٣  يوبرتلا سفنلا ملع ١

  سيرولاكب ٢٥٠٦١٠٠ -٣  ومنلا سفن ملع ٢

  سيرولاكب اقباس تانبلل ةيبرتلا ةيلكب يوبرتلا ميوقتلا ٣
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  سيرولاكب ٢٥٠٦٢١١ -٢ سفنلا ملع لخدم ٤

  ربتسجام سفن ٦٦٤  ملعتلا يف ةيسفن براجت 5

  ربتسجام سفن ٢٣٦٦٦٤   ةيفرعم ةيلقع تايلمع ٦

  مولبد ٢٢٦٤٦١ هيجوتو داشرا 7

  مولبد ٢٣٨٦٨٠ يوبرتلا ميوقتلا سسا 9

  ريتسجام ٢٣٦٦٣١  يوبرتلا ميوقتلا ئدابم 10

  ةاروتكد ٢٣٦٦٦٣  ميلعتلاو ملعتلا ت�رظن ١١

  ريتسجام ٦٦٦  ملعتلا سفن ملع ١٢

  هاروتكد ٦٢٤ ةيبيرجت تاسارد ميمصت ١٣

  هاروتكد ٧٢٠ رصاعملا يفرعملا سفنلا ملع ١٤

  هاروتكد ٧٢٤ ةيدرفلا قورفلا ةيجولوكيس ١٥

  هاروتكد ٧٢٥ سايقلا بيلاساو ت�رظنلا / ءاكذلا ١٦

  هاروتكد ٧٢٢ ملعتلا ت�رظن ١٧

  هاروتكد ٧٦١ ةيبيرجتلا هبش ثوحبلا ليلحتو ميمصت ١٨

  ريتسجام ٦٦٥ ملعتلا يف ثحب ةقلح ١٩

  هاروتكد ٧٢٨ ملعتلا سفن ملع يف ثحب ةقلح ٢٠

  ريتسجام ١١٣ يملعلا ثحبلا قرط ٢١

  ريتسجام ٦٨٢ ةيدرفلا قورفلا ٢٢
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 :  ةيبيردتلا تارودلا : ـج
 

  

 يمسرلا لامعتسالل داقعنالا خير� داقعنالا ناكم ةرودلا مسا م
  م٢٠٠٠-٤ -١ ةدجب يدوعسلا يفاقثلا زكرملا  ةيزيلجنالا ةغللا يف ةرود ١

  ـه١٤٣٠-٤ -٨ ىرقلا مأ ةعماجب رمتسملا ميلعتلاو عمت�ا ةمدخ ةيلك  spss يئاصحإلا يليلحتلا جم�ربلا يف ةرود ٢

  ه ١٤٣١ / ٣ / ٢٥ - ةيرادإلا مولعلاو بادآلا ةيلكب ـ عمت�ا همدخو ريوطتلا زكرمب  تاذلا ريدقت ةرود ٣

  ـه١٤٣٤-١٢-٢ ىرقلا مأ ةعماجب ميلعتلا تاينقتو لئاسولا زكرم  ةيكذلا تاروبسلا ٤

 
 : لمعلا شرو و تاودنلا و تارمتؤملا : د

 

 يمسرلا لامعتسالل داقعنالا خير� داقعنالا ناكم لمعلا شرو وأ تاودنلا وأ تارمتؤملا مسا م
 لا;م يف ة3ئا7حإلا هتاق3#2تو هتاراهم ي(لعلا %$#لا ١

 DBEFGلا فاBشألاو جها=(لا
 ـه١٤٣٠-٣-٢٧ BKقلا مأ ةعماج

 

  ـه١٤/١١/١٤٣٠-١٢ BKقلا مأ ةعماج ي(Zداكألا دا(Dعالا لجأ Uم ل(علا ٢
 FE3UهF(لا ةZاعBل ع_اّ[لا يBEعلا ي(لعلا B(ت\(لا 3

 3UقFّفD(لاو
 "FE3UهF(لا ا=ئا=بأ ةZاعBب ... eق$Dت ا=مالحأ"

 
 ندرألا – ناَّ(ع

 

 
 )3FلFی( زF(ت ٢٩ -28

٢٠١٠، 
 

 ثF$#لا - uف=لا tلع t[قل %لاsلا ي(لعلا B(ت\(لا ٤
 . ة3نا3w(لا اهتاق3#2تو ة3[ف=لا

 uف=لا tلع t[ق – ة3عا(Dجالا مFلعلا ه3لك
 }yFzلا هعماج -

٣٢ / ٤ /  ٢٦ - ٢٢ 
 ـه١٤

 

٥ 
  ٢٠١١ -٤ -٢٦ }yFzلا ةعماج يف ل(ع ةشرو . ة3[ف=لاو ة3لقعلا تا_ا2Bضالا_ هDقالعو نامدالا

٦ 
  ٢٠١١ - ٤ -٢٧ }yFzلا ةعماج يف ل(ع ةشرو . 3UقهاB(لا wKل با�Dكالا سا3ق

٧ 
  ٢٠١١ - ٤ -٢٧ }yFzلا ةعماج يف ل(ع ةشرو . ة3تا�لا هD=)3لا تاراهم
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٨ 
  ٢٠١١ - ٤ – ٢٨ }yFzلا ةعماج يف ل(ع ةشرو . ةسرw(لاو }3#لا يف tلعDلا تاFEعص Kوذ ف�yت ف3ك

 Bخال اقفو عجاB(لا ه_اyDل  Endonte ماD�wسا تاراهم ٩
 . ) ٢٠١٠ هسدا[لا هع#2لا (  �B ABAن ل3لد راwصأ

 ٢٠١١ - ٤ – ٢٨ }yFzلا ةعماج يف ل(ع ةشرو
 

 تا3ل�F[مو راودأ – tلع(لا داwعإل ع_اBلا B(ت\(لا ر�Fح 10
 ف=علا ةBها� ها;ت يلاعلاو ماعلا 3tلعDلا يف tلع(لا
 . ة=�اF(لا �لا2مو 7Bعلا تا3BغDم ءFض يف فD2Bلاو

 ٢٠١١ -٩ – ٢٠ BKقلا مأ ةعماج
 

 3tلعDلا تا#لا�و بال2ل ع_اBلا ي(لعلا B(ت\(لا ر�Fح ١١
  ةم�B(لا ة�(_ يلاعلا

 

 ٢٢/٦/١٤٣٤-١٩ BKقلا مأ ةعماج
 

 عافلا – )٢٠١٤ Uمآ ع(D;م F$ن ( ىقDل(_ ة�را�(لا ١٢
 ةe _;wئاق�لا ة3ع(جو ينw(لا

 ه١٤٣٥ – ٥ – ٤  ةw;_ ةا3ح كرا_
 

١٣ 
  ـه١٤٣٦  . ة=�اF(لاو با#�لا B(ت\(_ ة�را�(لا

١٤ 
  ـه١٤٣٧  BKقلا مأ ةعماج  uما�لا tلع(لا B(ت\م ر�Fح

 %ـ$#لا تاـهاـ;تا رF$م يف ةـمwـقم لـ(ع ةـقرFب ةـ�راـــــــــ�(لا ١٥
 تا3لاعف U(ـــــض يـــــ[ف=لا سا3قلاو FztقDلا لا;م   DBEFGلا
 ة3ل#قDـــ[(لا ةDBEFzلا تاهجDFلا( ةDBE3لا ة3لyل ي(لعلا ءاقللا
 Bفاــ=Dلل ساــ3قم ءاــ=ب ناF=ع_ )٢٠٣٠ ةــzؤر ءFـــــــــض يف
 ةعماج تا#لا2ل  ةDBzم3�Fـــ[لا هـــ7ئاـــ7خ Bیwقتو يفBع(لا
 .BKقلا مأ

 ٢٠١٨ - ـه١٤٣٩ BKقلا مأ ةعماج

 

١٦ 
  ١٤ ٤٠  /  ٨  / ١٤ 3tلعلا ةرازو ضاBzلا_ يلاعلا 3tلعDلا ىقDلم ر�Fح
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Ø ىرخألا ةيملعلا ةطشنألا و تازاجنإلا: 
 

 .)ريتسجام ( ايلعلا تاساردلا تابلاطل ةيملعلا لئاسرلا نم ددع ىلع يميداكألا فارشالا -١

 مأ ةعماج تا2لاJK Lل ي"Iداكالا ل.0CDلاو ا.تاذ @1A"لا @لع0لا تا.?.تا'0سا= ةف'ع"لا ءارو ام تاراه"ل ة01234لا ة".قلا( ي"ل*لا '"ع حا"س -١
 ).K'قلا

 ).K'قلا مأ ةعماج ة2لJK Lل ي"Iداكالا ل.0CDلاو زا?نالا ة.عفاد \م ل]= اه0قالع و ة.لا"Xلا( WراDنالا يCلا2Jع ه2ه-٢
 ).ةf4ناiلا ةلح'"لا= تاIداعلاو تاfgهf"لا تا2لاeلا \م ة1.ع JKل را'قلا ذاdتا b.لاسأ= اه0قالعو ة.ف'ع"لا b.لاسالا aع=( Wزاقا= هللا2Jع ى1م-٣
 ).تا'.ع0"لا aع= ءfض يف ءا*حألا= تاضو'لا لافLا JKل تال]l"لا لC= ه0قالعو يعا"0جال ءاopلا ( ldmلا نانJع ة"Lاف-٤
 ).ةم']"لا ة]"= K'قلا مأ ةعماج تاف}fم \م ة1.ع JKل تا'.غ0"لا aع= ءfض يف را'قلا ذاdتا b.لاسأو انألا ةfق ( ناy2.2لا حلاص J"حأ ةرfن-٥
 ةf4ناiلا ةلح'"لا يف تاIداعلاو تاfgهf"لا تا2لاeلا JKل يسارJلا ل.0CDلاو @لع0لا b.لاسأ= اه0قالعو ة.ف'ع"لا تاJق0ع"لا ( fWل?لا نا.?ع لمأ-٦
  ).ةم']"لا ة]"=
 ةf4ناiلا ةلح'"لا تا2لاLو بالJK Lل يف'ع"لا عفاJلاو ا.تاذ @1A"لا @لع0لا تا.?.تا'0سا= اه0قالعو '.Xف0لا b.لاسأ( ي"ل*لا ا"ن هgر2Jع ى?س-٧
 ).ةم']"لا ة]"=
 مأ ةعماج تا2لاJK Lل ي"Iداكألا ل.0CDلاو Jقا1لا '.Xف0لا= اه0قالعو ةلاعفلاو ة.eC*لا @لع0لا تا.?.تا'0سا( ين1f?"لا C"Jم \"ح'لا2Jع مالحا-٨
 ).ةم']"لا ة]"= K'قلا

 تاوذ تا2لاeلاو تاIداعلا \م ةf4ناiلا ةلح'"لا تا2لاJK Lل تال]l"لا لح ة.لعاف= اه0قالعو ةلماعلا ة'كاoلا ةعس( ي"ل*لا C"Jم @هف هفIان-٩
 ).ةJج ة1یJ"= @لع0لا تاfgعص

	

 : اهنم ةيملعلا لئاسرلا نم ديدعلا ةشقانم      
 )فئاطلا ةظفاحمب يون2 ثلاثلا فصلا تابلاط ىدل تابلاطلا رظن ةهجو نم ملعتلل ةيعفادلw اهتقالعو ةملعملا ءادأ ةدوج( ناونعب يميمتلا دمحأ نازوس ةبلاطلا ةلاسر -١

  ـه ١٤٣٣- ٦- ٢٤ ء2الثلا خيراتب كلذو يعيفنلا دباع:فارش�
 لصفلا يف كلذو لتلا ةيداش فارش� )تاريغتملا ضعبب اهتقالعو ىرقلا مأ ةعماج ةبلط ىدل ريكفتلا بيلاسأو ملعتلا بيلاسأ( ناونعب يثراحلادمحأ ةمطاف ةبلاطلا ةلاسر -٢

 ) ٢٠١٢ - ـه١٤٣٣ ماع يناثلا يساردلا



 - ١٠ - 

 ةيزيلجنالا ةغللا مسق تابلاطو بالط نم ةنيع ىدل ةيزيلجنالا ةغللw ءورقملا مهف ةراهمب هوزع بيلاسأو ملعتملا زجعلا ةقالع( ناونعب ناج زيزعلادبع قاوشأ ةبلاطلا ةلاسر -٣
 ـه١٤٣٣ ماعل يناثلا يساردلا لصفلw كلذو يفرشملا حارشنإ :فارش� )ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماجب

 زيزعلادبع يماهلا : فارش�) ةدج ةظفاحمب يوناثلا لوألا فصلا تابلاط ىدل يسردملا ءامتنالw اهتقالعو تاملعملا وحن تاهاجتالا( ناونعب دلوملا ىورأ ةبلاطلا ةلاسر -٤
 ـه ١٤٣٥ – ٥ -١٦ نينثالا خيراتب كلذو

 ىرقلا ما ةعماج تابلاط ىدل تاریغتملا ضعب ءوض يف يمیداكالا فیكتلاب اھتقالعو ةیتایحلا تاراھملا يبرحلا دياع دادو ةبلاطلا ةلاسر -٥
 ةكم ةقطنمب ىرقلا ما ةعماج تابلاط ىدل يساردلا لیصحتلاو ةیسفنلا تاجاحلاب اھتقالعو ةیسفنلا ةایحلا ةدوج فيرشلا دوعس ناميإ ةبلاطلا ةلاسر -٦

  .ةمركملا
  ).تاريغتملا ضعب ءوض يف ىرقلا مأ ةعماج تابلاط ىدل ةيخملا ةدايسلw اهتقالعو ةددعتملا تاءاكذلا( يقريوطلا  ملاس لمأ ةبلاطلا ةلاسر -٧
 ).ىرقلا مأ ةعماج ةبلط ىدل يساردلا ليصحتلاو ةيميداكألا تاذلا ةيلعافب هتقالعو يتاذلا فينصتلا ( يدادرلا ناميلس ةميعن ةبلاطلا ةلاسر -٨
 ةكمب ةيوناثلا ةلحرملw تwوهوملا ريغو تwوهوملا تابلاطلا ىدل يساردلا ليصحتلاو ملعتلا بيلاس� اهتقالعو ةفرعملا ءارو ام تاراهم ( يضاقلا يلع ءاميش ةبلاطلا ةلاسر -٩

 ).ةمركملا
 ريتسجام )ىرقلا ما ةعماج ةبلط ىدل يفرعملا ءارو ام ريكفتلw ئبنتمك ةيغامدلا ةرطيسلا( يميصعلا ضوع ءايمل ةبلاطلا ةلاسر -١٠
 .)ىرقلا مأ ةعماج ةبلط ىدل يميداكألا ليصحتلاو تاذلا ريدقتب اهتقالعو ةيفرعملا تاهوشتلا ( يملسلا يطعملادبع ةدماح ةبلاطلا ةلاسر -١١
 يماثقلا رياشب ةبلاطلا ةلاسر -١٢
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