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ءايميكلا مسق سيئر ةملك

وًةیزمملعلاِلھأللعج،مركلاوِدوجلايذ،ممھلاِثعاب،معنلاِلیلجِ'ُدمحلا
ةیرشبلاىكزأوِةیربلاملعمىلعنالمكألاِناماتلاُمالسلاوُةالصلامث،ًامیظعًافرش
دعبامأ.هالاوْنموِھبحصوھلاىلعوهللاِدبعنبِدمحمانیبنواندیس
ةضھنلايفةیوازلارجحكشالبوھفةمھملاةیساسالامولعلانمءایمیكلاملعربتعی
ةیقیبطتلامولعلامدقتيفمھمرودھليئایمیكلاف,ملاعلااھدھشیيتلاةیعانصلا
دھعلااذھيفاندالباھدھشتيتلاةیعانصلاةضھنلاعمو,اھروطتوىرخالا
دادعإبمامتھالادادزیوھفئاظوددعتتوعمتجملايفءایمیكلاملعرودمظاعتیرھازلا
ءایمیكلامسقفرشی,قلطنملااذھنم.صصختلااذھيفةبردموةرھامرداوك
جمانرببتاقحتلملاھتابلاطنمىلوالاةعفدلالابقتسابمومجلابةیعماجلاةیلكلاب
وةیعانصتالاجميفلمعللنھدادعاىلافدھیيذلاوةتحبلاءایمیكلاسویرولاكب
ءایمیكلاملععورفةفاكيطغیلةقئافةیانعبجمانربلادعاثیحةفلتخمةیمیلعت
لثمتاراھملانمدیدعلالقصىلعجمانربللةیساردلاةطخلازكرتامكةفلتخملا
يھوةیبیرجتلاجئاتنلاةجلاعموةیلمعلابراجتلامیمصتوسایقلاوریضحتلاةراھم
.اھنعفیصحلايئایمیكللىنغالتاراھم
.ءایمیكلاملعتبعاتمتسالاودادسلاوقیفوتلانكلهللالأساًاماتخ

يدعاصلا دمحم دماح .د
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ءايميكلا مسق سيئر ةليكوةملك

انيبنيلسرملاوءايبنالافرشاىلعمالسلاوةالصلاويملاعلابرلدمحلا
..اريثكاميلستملسوهبحصوهلاىلعودمحم
...دعباما
ماسقالادحاهنوكلارظنريبكمامتهابهتأشنذنمءايميكلامسقيظحدقل
ططخلاريوطتفارمتسممسقلااذهلازاموةزيمتملاةيملعلاةيميداكألا
مدقتلابكاوتوعمتجملاحئارشةفاكمدختةعونتمتاراسمحتفوةيساردلا
مسقلااذهيقرىلعلمعلالانذإبانفدهو.لئاهلايجولونكتلاويملعلا
ققحيونطولااذهمدخييملعلاثحبلابفوغشفقثميعاوليججارخاو
.2030ةيؤرفهتاعلطت
ءايميكلامسقصخياملكىلعتابلاطلاوبالطلاعالطاةيمهانماقالطناو
مسقىلعفرعتلافتابلاطلاوبالطللانوعنوكيلليلدلااذهدادعات
.هفادهاوهتطخوءايميكلا
...عيمجللدادسلاوقيفوتلاىلاعتلالاساماتخلافو

دمحم ميهاربإ مارغ .د
ـه1442
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ةOؤرلا

.ةيعمت:9او ةي78ردتلاو ةيميلعتلا ميقلا نم ةعومجم قيقحت

ةلاسرلا

 صصخت IJن=ثحابلاو بالطلل ةي78ردتلاو ةيلمعلاو ةيملعلا ةئ@بلا <=فوت
 bYع لــمــعـلاو ،صــصـخـتلا اذـــ^ IJ ةفرـعـملا جاـــتـنإ XYإ يدؤــــي امب ؛ءايــمــيكلا
 ھش@عm يذلا IJرعملاو klلعلا رجفتلا ءوض IJ اhiم ةيداصتقالا ةدافتسالا
.ملاعلا

فادEألا

✤pلعلاثحبلاةفاقثرشklمتملا=sIJوســــنمن=بءايـمـيـكلاصـصختvھبالـطومســقـــلاي.
بسان~توعمت:9اتاجايتحاl}لتءايميكلاتاصصختIJةل̂ؤمةينطورداوyدادعإ✤

.ھتابلطتمعم
.ھـــيـــقروھـــتيـــ^اــــفروھـــــمدـــقــتIJمـــــ^اــــســ��lلاةفرـعـملاجاــــتــنإلالـــــخنمعمـت:9اةمدخ✤



مومجلاب ةيعماجلا ةيلكلاب ءايميكلا مسقب تابلاطلا ددع
ـه١٤٤٢ ماعل
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 ةئي' ءاضعأ
س0ردتلا



سيردتلا ةئيه ءاضعأ

0ايحل,ا *خ حلاص  ما# .د

يد8ا7ا يد5 دمحمدما1.د
hmsaidi@uqu.edu.sa

esklehyani@uqu.edu.sa

@رحلا هللا فيض هللاد;:اس.د
sadharbi@uqu.edu.sa



سيردتلا ةئيه ءاضعأ

بهDاوبا دومحم د5اماA.د

ISـQRا PـNO جKLـIJـG.د
haaboeldahab@uqu.edu.sa

kfdebbabi@uqu.edu.sa

يXاجلا نامUس دوواد دومحم.د
mdjabri@uqu.edu.sa



سيردتلا ةئيه ءاضعأ

ساـ`ـ_ ف[ــ\ باــــZر .د

رـhـ\أ دـfـeم dـcbـb .د

rsjassas@uqu.edu.sa

smashqar@uqu.edu.sa
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سيردتلا ةئيه ءاضعأ

يj هللاد; 8i هللاد; .أ
aasari@uqu.edu.sa

mailto:aasari@uqu.edu.sa


تاينفلا و نوينفلا
تا:رادالا و



نوينفلا

يدبعملا ناعk داجب .أ



تاينفلا

q[ـOلا ظوoـeم قاcـ\أ .أ

يواقنـuـJا هيs رcـr .أ



تايرادالا

0امـhــ},ا ديfـــxy z .أ



ناجللا

 نمو سيردتلا ةئيه ءاضعأ
مهمكح ف

 ططخلا و لوادجلاو جهانملا
ةيساردلا

 داشرالا و بالطلا نوؤش
يميداكألا

لماعملا

 ةئيه ءاضعأ مييقت
ييدوعس ريغ سيردتلا

 ةمدخ و يملعلا ثحبلا
عمتجملا

جهانملا ريوطت

 جماربل ةيراشتسالا ةنجللا
ءايميكلا مسق

ةيعامتجالا ةنجللا

ةدوجلا



سيردتلا ةئيه ءاضعأ
مهمكح ف نمو

.نيرضاحملاو نيديعملا فئاظو لغشل يحشرملا تافلم ةسارد•

.ةيميداكألا فئاظولا لغشل يحشرملل ةيصخشلا تالباقملاو تارابتخالا ىلع فارشإلاو دادعإ•

.نيرضاحملاو نيديعملا فرط نم ةمدقملا ثاعتبالا تابلط ةسارد•

.نأشلا اذهب يونس ريرقت دادعإو اصصختو اددع سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم مسقلا جايتحا ف رظنلا•

 دعاسم ذاتسأ( ةيميداكألا فئاظولا لغشل )ييدوعس ريغو ييدوعس( يحشرملا تافلم ةسارد•

.مسقلاب )ذاتسأو كراشم ذاتسأو

 ذاتسأ ةجرد ىلإ دعاسم ذاتسأ ةجرد نم ةيقرتلل سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ةمدقملا تافلملا ةسارد•

 عيمجل يملعلا ىوتحملا صحف لالخ نم كلذو ذاتسأ ةجرد ىلإ كراشم ذاتسأ ةجرد نم وأ كراشم

 نم ةعوضوملا طورشلل ةيقرتلل مدقتملا سيردتلا ةئيه وضع ءافيتسا نم دكأتلاو ةمدقملا ثاحبألا

.ةعماجلل يملعلا سلجملا

 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةداسلل يملعلا غرفتلا تابلط ةسارد•



لوادجلاو جهانملا
ةيساردلا ططخلا و

ررقملكلةبسانملاعجارملاحارتقاواهتادرفموجهانملاةنمضتمةيساردلاططخلادادعإ•

.ةدوجلاةنجلعمقيسنتلابكلذو

ةيساردلاداوملاةلداعم•

.مسقلليساردلالودجلادادعإ•

.مسقللةيئاهنلاةيلمعلاتارابتخالالودجدادعإوقيسنت•

لوبقلاةدامعنمةحرتقملاةيئاهنلاتارابتخالالودجفعقتيتلاتايلاكشالالح•

.مويلاسفنفبلاطلليتدامنمرثكأدوجووأتاضراعتلاكليجستلاو

.ةيئاهنلاةيرظنلاتارابتخاللتابقارملالودجدادعإ•



       بالطلا نوؤش
 داشرالا و
يميداكألا

.بعشلل رييغتو ةفاضإو فذح نم هنمضتي امو بالطلل يميداكألا داشرإلا ةيلمع ىلع فارشالا•

 سلجم ىلع تايصوتلا ضرعو ةليدبلا تارابتخالل مدقتلل بالطلا نم ةمدقملا راذعألا ةسارد•
.مسقلا

.بالطلل ةيملع لمع شرو ةماقإ•

 ىلإ اهتايصوتب عفرلاو مسقلا ىلإ ةفلتخملا ةعماجلا ماسقأ نم يلالا ليوحتلا طورش ةسارد•
.ةنجللا اهعضت يتلا طباوضلا ىلع ءانب ليوحتلل يلوبقملا بالطلا ديدحتو مسقلا سلجم

.ةساردلا نع يعطقنملا بالطلا عضو ةعباتم•

.مسقلا سلجم ىلإ اهب عفرلاو بالطلل ديقلا ةداعإ لايح ةبسانملا تايصوتلا حارتقا•

.يساردلا مهاوتسمب ءاقترالا لايح تاحرتقم عضوو ايسارد نيرثعتملا بالطلا تالاح ةجلاعم•

.ةفلتخملا تاقباسملاو ةطشنالا ف مسقلا بالط تاكراشم ىلع فارشالا•



ييدوعس ريغ سيردتلا ةئيه ءاضعأ مييقت

 ةداسلا غالبإو .ييدوعسلا ريغ سيردتلا ةئيه ءاضعأ مييقتب ةصاخلا طباوضلا عضو•

 .اهب يينعملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ

 صاخلا يرادإلاو يثحبلاو يميداكألا طاشنلاب ةصاخلا تافلملا ةسارد ايونس ةنجللا ىلوتت•

.ةيساردلا ةنسلا لالخ لامعأ نم هزجنأ امو سيردت ةئيه وضع لكب

 مييقتلا عضوو هالعأ اهيلإ راشملا طباوضلل اقفو يدوعسلا ريغ سيردتلا ةئيه وضع مييقت•

 .يئاهنلا



لماعملا

 ريراقت دادعإو مهلمع ميظنتو يينفلا ةعباتم ةنمضتم لماعملل ةيرودلا ةعباتملاو فارشإلا•
.كلذ لايح مسقلا سيئر ةداعسل ةيرود

.ةفلتخم ةيملع ةزهجأو تايوايميكو تايجاجز نم لماعملا تاجايتحاب مسقلا سيئر ىلإ عفرلا•

.لماعملا ف ةمالسلاو نمألا ىلع فارشالا ةعباتم•

.لماعملا ف بالطلاب ةصاخلا طباوضلا عضو•

.اهيلع ةظفاحملا نامضل مسقلاب ةيملعلا ةزهجألا مادختسا لايح ةبسانملا دعاوقلا عضو•

 تارابتخالا ىلع فارشالاو دادعالاو "ربتخم ينف" فئاظو لغشل يمدقتملا تافلم ةسارد•
.فئاظولا هذه لغشل ةيصخشلا تالباقملاو



عمتجملا ةمدخ و يملعلا ثحبلا

 يدوعسلا عمتجملا سمت يتلا ثاحبألا اصوصخو يملعلا ثحبلا ىلع سيردتلا ةئيه ءاضعأ عيجشت•
.ةصاخ ةفصب يكملا عمتجملاو ةماع ةفصب

.هصصخت بسح لك مسقلا ف ءاضعألا عيمج كراشي ثيح ةيثحب عيماجم نيوكت•

.اهذيفنت ةعباتمو يلحملا عمتجملاو مسقلا يب ةقالعلا زيزعتل ةيلمع جمارب عضو•

.مومجلا ةظفاحمب ةيومنتلا ططخلا نع ةلوؤسملا تاهجلاو مسقلا يب لاصتالا قيمعت•

عمتجملا ةمدخ ف عيراشملا كلت تاماهسا تاونو هؤاضعأو مسقلا اهذفن يتلا عيراشملا بيوبتو عمج•
.ةيمنتلا ططخو

 تاودنلا لالخ نم عمتجملل يمدخلا رودلا دودرم يسحتل بالطلا دنع ةردابملا حور ةيمنتو عيجشت•
.مسقلاب ةينعملا ناجللا عم قيسنتلاب تاروشنملاو

.ةيمويلا ةايحلا ف ءايميكلا ملعب قلعتي ام لكب عمتجملا ف ةيملعلا ةفاقثلا رشن•

.ةيئايميكلا داوملا رطاخمب عمتجملا ةيعوت•



جهانملا ريوطت

 عم بسانتي امب رمتسملا ريوطتلل ةينمز ةطخ عضوو اهريوطت ىلع سيردتلا ةئيه ءاضعأ ثحو جهانملا ةعجارم•

 .لمعلا قوسل مهدادعإل كلذو يجيرخلل ةيلعفلا تاجايتحالا

  .بلاطلل ةحاتملا ملعتلا رداصم عم جهانملا ةقباطم•

 جمانربلل ملعتلا تاجرخمب اهطبرو تاررقملل ملعتلا تاجرخم مييقتو ةعجارم•

 .سيردتلل قرط ثادحتسا•

.هتشقانمو حرتقملا ريوطتلا ضارعتسال ةيساردلا تاررقملا يقسنم عم ةيرود تاءاقل دقع•

 .بالطلل جردتملاو قسانتملا يلمعلاو يميداكألا دادعإلا نمضيو راركتلا مدع نمضي امب جهانملا تايوتحم قيسنت•

.يميداكألا دامتعالا تابلطتم عم قفاوتي امب ايئارجإو ايلكشًت تاررقملا ًريرقتو فيصوت ةعجارم•

 .يميداكألا دامتعالا تابلطتم عم قفاوتي امب ايئارجإو ايلكش ً بالطلا تامييقت ةعجارم•

 هقيثوتل ةدوجلا ديكوتو نامض ةنجل ىلا هلاسرإو جهانملل ةحرتقملا ريوطتلا تازاجنإ نع يلصف ريرقت دادعإ•

 .ةيلكلاب جهانملا ريوطت ةنجلو مسقلا سلجم ىلع هضرعل اديهمت

 ريفوت ف حرتقملا ريوطتلا حاجن ىدم نع ريرقت دادعإو اهرارقإ دعب ةديدجلا تارارقلا ذيفنت ةعباتم•

لمعلا قوسل بسانملا دادعإلا نمضي امب بالطلل ةيلعفلا تاجايتحالا



.ذيفنتلا ةيناكمإو لبس ثحبل مسقلا سلجم ىلع ضرعلل اهميدقتو يميداكألا جمانربلاب ةصاخلا اهتشقانمو ةديدجلا راكفألا ةغايص•

 .اهلح ف مسقلا ةدعاسمو شاقنلل اهحرطو يميداكألا جمانربلا ف لمعلا ريس هجاوت امبر يتلا لكاشملاو تابوعصلا ثحب•

.اهذيفنتل ةيلآو ةطخ عضو ىلإ يعسلاو ةيراشتسالا ةنجللا ىلإ مسقلا اهلكوي يتلا عيراشملاو تاعوضوملا ثحب•

 يموكحلا عاطقلا نم يجيرخلا نم ةقالعلا يوذ يأر عقاو نم مسقلل ةيميداكألا جماربلا تاجرخمل لقتسملا يوقتلا يدقت ف ةدعاسملا•

.صاخلاو

 ةكلمملل فارغجلا عيزوتلا عم ىشامتي امب يميداكألا جمانربلاب ددجلا ةبطلل لوبقلا ةسايس ف يأرلا ءادبإ ف يلحملا عمتجملا ليثمت•

.عمتجملل ةيلـعفلا تاجايتحالاو

ةروص لقنل ترفوت امثيح ةرشابملا تاقالعلا لالخ نم رارقلا باحصأو ةلودلا تادايقو يميداكألا جمانربلا يب رشابم لاصتا ةقلحك لمعلا•

.ةيمنتلاو ريوطتلل ةيلعفلا تاجايتحالا نعو ةيرشبلاو ةيملعلا يميداكألا جمانربلا تاناكمإ نع ةيعقاو

 ىلع اهساكعنا ىدمو جماربلا كلتب عمتجملا فيرعتل اهيف ةدعاسملاو مسقلل ةثدحتسملا ةيبيردتلاو ةيميلعتلا جماربلا ىلع عالطالا•

.جماربلا كلت ذيفنت ىلع يمئاقلاو يجيرخلا نم نيديفتسملا يب ةقثلا زيزعتل ةيعمتجملا تامدخلا

 لحارملا ف هفادهأ قيقحتل بالطلل يناديملا بيردتلل يميداكألا جمانربلاو مسقلا ةطخ ذيفنتل تابقعلا ليلذت ف ةيباجيإلا ةمهاسملا•

ةفلتخملا

ىرخأ ةيحان نم ةفلتخملا ةيعمتجملا تاسسؤملاو ةيحان نم مسقلل ةيميداكألا جماربلا يب ةمربملا تايقافتالا جئاتن يوقت ف ةمهاسملا•

 ةمدخ لاجمو ةيثحبلاو ةيميلعتلا فادهألا قيقحتل ةرشابملا ةيصخشلا تاقالعلا لالخ نم نكمأ ام ةيرادإلاو ةيماظنلا تابقعلا ليلذتو

.عمتجملا

 ةنجللا
 ةيراشتسالا
 مسق جماربل
ءايميكلا



 ةنجللا
ةيعامتجالا

 ةئيه ءاضعأ يبو تابلاطلاو بالطلا يب ةيعامتجالا طباورلا ةيمنت ىلع لمعلا•
.مهيف ةيعماجلا حورلا ثبو مهنيب ءاخإلاو نواعتلا حور ةعاشإو ,يلماعلاو سيردتلا

 ىضرملاو ةصاخلا تاجايتحالا يوذو نيرداقلا ريغل يعامتجالا معدلا ريفوت ىلع لمعلا•
 .ماتيألاو

تابلاطلاو بالطلل ةيعامتجالا تالكشملا لحو يواكشلا لابقتسا•



ةدوجلا

 تابلطتم قيقحت ةعباتم صوصخب عمتجملا ةمدخو ريوطتلل ةيلكلا ليكو ةداعس عم قيسنتلا•
.مسقلا اهمدقي يتلا ةيساردلا ططخلل يميداكألا دامتعالا

.مسقلا سيئر ةداعس ىلا مسقلا جاتحي امب عفرلاو مسقلا ف ةدوجلا تابلطتم ةيبلتل يعسلا•
 ةدوجلا تابلطتم عم ططخلا هذه ةمئالم فدهب ةرمتسم ةفصب ةيساردلا ططخلا ةشقانم•

.يميداكألا دامتعالاو
.هبالطو مسقلا ءاضعا يب زيمتلاو ةدوجلا حور ةعاشا ىلع لمعلا•
.دامتعالاو يوقتلل ةينطولا ةئيهلا ريياعمل ةديجلا تاسرامملاب يبوسنملا فيرعت•
.ريياعملاب ةصاخلا قئاثولاو ةلدألا ريفوت•
.ةنمضتملا تاسرامملا قفو اهبيترتو اهفينصتو اهقيثوتو ريياعملل تافلملا دادعإ•
.ريياعملاب سايقلاو ققحتلا تاودأ مادختسا•
.ريياعملا ناجل ةطساوب جمانربلل ةيتاذلا ةساردلا ءارجإو طيطخت•
.ريياعملاب ةصاخلا سيياقملا ةقيثو لامكتسا•
.ةيتاذلا ةساردلا ريرقت ةباتك•
.جمانربلل يونسلا ريرقتلا ةباتك•
 دامتعالاو   يوقتلل ةينطولا ةئيهلا جذامن قفو تاررقملاو جماربلا تافيصوت دادعإ نم دكأتلا•

.يميداكألا
.اهئافيتساو تاررقملا ريراقت دادعإ نم دكأتلا•
.ريياعملاب ةصاخلا تارشؤملا حارتقاو ديدحت•
.تارشؤملل ةيعجرملا تانراقملا دادعإ•
.جئاتن نم هنع ترفسأ امو ريراقتلا ءوض ف مسقلا سلجم ىلإ تايصوتلا عفر•
.تايصوتلا ذيفنت نم دكأتلا•
.ريوطتلاو يسحتلا ططخ ذيفنتو عضو•
.ةيجراخلاو ةيلخادلا ةعجارملا تارايزف ةكراشملاو دادعإلا•



ةيساردلا ةطخلا



ررقملا زمر ررقملا مسا تاعاسلا
لوالا ىوتسملا

2304101-4 1 لماكتو لضافت 4
2302116-2 1 ةیمالسالا ةفاقثلا 2
2301116-2 1 میركلا نارقلا 2
23051101-4 ةماعلا ءایمیكلا 4
23091103-4 ةیزیلجنالا ةغللا 4

ررقملا زمر ررقملا مسا تاعاسلا
يناثلا ىوتسملا

2303109-2 ةیبرعلا ةغللا 4
2309142-2 ةیوبنلا ةریسلا 2
23061101-4 ةماعلا ءایزیفلا 2
23071101-4 ةماعلا ءایحالا 4
23091104-4 مولعلل ةیزیلجنالا ةغللا 4

ررقملا زمر ررقملا مسا تاعاسلا
ثلاثلا ىوتسملا

2301216-2 2 میرك نارق 2
2302216-2 2 ةیمالسالا ةفاقثلا 2
23052302-2 2 ةماعلا ءایمیكلا 2
23052331-3 ةیتافیلالا ةیوضعلا ءایمیكلا 3
23052333-3 ةینزولاو ةیمجحلا ةیلیلحتلا ءایمیكلا 3
23052334-2 ةیفصولا ةیلیلحتلا ءایمیكلا 2
23052335-3 ةیرارحلا اكیمانیدلا 3

ررقملا زمر ررقملا مسا تاعاسلا
عبارلا ىوتسملا

2302316-3 3 ةیمالسالا ةفاقثلا 3
23052437-2  تاعومجملا رصانع ءایمیك

ةیسیئرلا
2

23052431-3 ةیتامورالا ءایمیكلا 3
23052435-3 ةیبرھكلا ءایمیكلا 3
23052436-3 ةیكرحلا ءایمیكلا 3
23052433-3 ةیوضعلا ةیلیلحتلا ءایمیكلا 3
23052439-1 فنصلا ةدعاقو تایورغلا ءایمیك 1

ررقملا زمر ررقملا مسا تاعاسلا
سماخلا ىوتسملا

2301316-2 3 میرك نارق 2
23053531-3  ةیئایزیفلا ةیوضعلا ءایمیكلا

ةیغارفلا
3

23053537-2 ةیلاقتنالا رصانعلا ءایمیك 2
23053536-2 مكلا ءایمیك 2
23053535-3 حوطسلا ءایمیك 3
23053533-3 ةیئایمیكورھكو ةیفیط لیلحت قرط 3
23053532-3 ةسناجتملا ریغ ةیقلحلا ءایمیكلا 3

ررقملا زمر ررقملا مسا تاعاسلا
سداسلا ىوتسملا

23053631-3 ةیفیطلا ةیوضعلا ءایمیكلا 3
23053633-3 يرارحلا لیلحتلاو لصفلا قرط 3
23053635-3 تازافحلا ءایمیك 3
23053637-3 ةیقسانتلا ءایمیكلا 3
23053632-3  ریضحتلاو تالعافتلا ءایمیك

يوضعلا
3

23053600-3 يفیص بیردت 3

ررقملا زمر ررقملا مسا تاعاسلا
عباسلا ىوتسملا

2301416-2 4 میرك نآرق 3
23054731-2 ةیعیبطلا جتاونلا ءایمیك 2
23054732-3 تایوامیكورتبلاو لورتبلا ءایمیك 3
23054737-2 فایطالاو تالعافتلا اكیناكیم 3
23054733-2 ةئیبلا ءایمیك 3
23054738-2 ةیزلفلا ةیوضعلا ءایمیكلا 2
23054736-2  ةكرح ةیرظنو لیلاحملا ءایمیك

تازاغلا
2

23054735-2 ةیئیزج فایطأ 2

ررقملا زمر ررقملا مسا تاعاسلا
نماثلا ىوتسملا

2301416-2 4 ةیمالسالا ةفاقثلا 2
23054731-2 تارمیلوبلا ءایمیك 3
23054732-3 ةبلصلا ةلاحلا ءایمیك 2
23054737-2 ةیوضعلا ءایمیكلا يف ةصاخ تاعوضوم 2
23054733-2 ونانلا ءایمیك 2
23054836-2 ةقاطلا رداصم ءایمیك 2
23054833-2 ةیئانجلا ءایمیكلا 2
23054800-3 جرخت عورشم 3



يساردلا لودجلا



لوألا +*(اردلا لصفلا

٨ تاررقملا ددع

٣٣ بعشلا ددع

ي1اثلا +*(اردلا لصفلا

١٤ تاررقملا ددع

٢٨ بعشلا ددع

 يساردلا لودجلا



تايئاصحالا



ةس3اجتملا/.غةيقل()اءايميكلا

23053532-3
ةيعيبطلاجتاونلاءايميك

23054731-2

ةكرحة/رظنوليلا)'اءايميك

23054736-2

تا>واميكو89بلاولو89بلاءايميك

23054732-3
فايطالاوتالعافتلاا?ينا?يم

23054737-2
ةيK>زجفايطأ

23054735-2

ـه١٤٤٢ ماع لوألا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ



ةيغارفلاةيئايNOفلاة>وضعلاءايميكلا

23053531-3

ةيلاقتنالارصانعلاءايميك

23053537-2

ةيئايميكورهكوةيفيطليلحتقرط

23053533-3

مكلاءايميك

23053536-2

ةيئايميكورهكوةيفيطليلحتقرط

23053533-3

ةئ[بلاءايميك

23054733-2

ـه١٤٤٢ ماع لوألا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ



ةماعلاءايميكلا

23051101-4

ةماعلاءايميكلا

)2(23052302-2

ةيتافيلالاة>وضعلاءايميكلا

23052331-3

ةينزولاوةيمabcاةيليلحتلاءايميكلا

23052333-3

ةيفصولاةيليلحتلاءايميكلا

23052334-2

ة>رارafاا?يمانيدلا

23052335-3

ـه١٤٤٢ ماع لوألا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ



ة>زلفلاة>وضعلاءايميكلا

23054738-2

فايطالاوتالعافتلاا?ينا?يم

23054737-2

ـه١٤٤٢ ماع لوألا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ



ةماعلا ءايميكلا

23051101-4

ة>وضعلاءايميكلا

23052230-4
ةيئايميكورهكوةيفيطليلحتقرط

23053533-3
ةيغارفلاةيئايNOفلاة>وضعلاءايميكلا

23053531-3

ةينزولاوةيمA@)اةيليلحتلاءايميكلا

23052333-3

ةماعلاءايميكلا
23051101-4

ـه١٤٤٢ ماع لوألا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ



ةيلاقتنالارصانعلاءايميك
23053537-2

ةسHاجتملاDEغةيقل)Aاءايميكلا
23053532-3

مكلاءايميك
23053536-2

حوطسلاءايميك
23053535-3

ـه١٤٤٢ ماع لوألا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ

ة/رار)AااQيمانيدلا
3-23052335

ةيفصولاةيليلحتلاءايميكلا
2-23052334



ةيتافيلالاة/وضعلاءايميكلا
3-23052331

ةيئايميكورهكوةيفيطليلحتقرط
23053533-3

ـه١٤٤٢ ماع لوألا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ
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4-23051101ةماعلا ءايميكلا
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)2( ةماعلا ءايميكلا
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ةينزولاوةيم:89اةيليلحتلاءايميكلا
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ةيفصولاةيليلحتلاءايميكلا

ـه١٤٤٢ ماع لوألا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ
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ةHرار8Eا اDيمانيدلا
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ةيغارفلا ةيئايJKفلا ةHوضعلا ءايميكلا
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ةيلاقتنالا رصانعلا ءايميك
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 مكلا ءايميك

ـه١٤٤٢ ماع لوألا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ
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حوطسلا ءايميك
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ةيئايميكورYكو ةيفيط ليلحت قرط
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ةس[اجتملا JZغ ةيقل8Eا ءايميكلا
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ةHوضعلا ءايميكلا

ـه١٤٤٢ ماع لوألا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ
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ةيئايميكورYكو ةيفيط ليلحت قرط

ـه١٤٤٢ ماع لوألا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ



ـه١٤٤٢ ماع يناثلا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ
تاعومjcا رصانع ءايميك

23052437-2

ةيتامورالاءايميكلا

23052431-3
ةيkرهكلاءايميكلا

23052435-3

ةيكر*(ا ءايميكلا

23052436-3

ة>وضعلا ةيليلحتلا ءايميكلا

23052433-3
فنصلا ةدعاقو تا>ورغلا ءايميك

23052439-1



ـه١٤٤٢ ماع يناثلا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ
ةيفيطلا ة>وضعلا ءايميكلا

23053631-3

يرارafا ليلحتلاو لصفلا قرط

23053633-3

تازاف()ا ءايميك

23053635-3

ةيقسانتلا ءايميكلا

23053637-3

يوضعلا N9ضحتلاو تالعافتلا ءايميك

23053632-3

تارميلوبلا ءايميك

23054831-3



ـه١٤٤٢ ماع يناثلا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ
ةبلصلا ةلاafا ءايميك

23054837-2

ة>وضعلاءايميكلاvwةصاختاعوضوم

23054832-2

ونانلا ءايميك

23054835-2

ةقاطلا رداصم ءايميك

23054836-2

ةيئانacا ءايميكلا

23054833-2

جرخت عورشم

23054800-3



ةيسPئرلا تاعومNAا رصانع ءايميك

23052437-2

ةيتامورألا ءايميكلا

23052431-3
ةيUرTكلا ءايميكلا

23052435-3

ةيكر()ا ءايميكلا

23052436-3
ةWوضعلا ةيليلحتلا ءايميكلا

23052433-3

فنصلا ةدعاق و تاWورغلا ءايميك

23052439-1

ـه١٤٤٢ ماع يناثلا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ



مكلا ءايميك

23053536-2
ةيفيطلا ةWوضعلا ءايميكلا

23053631-3

 يرار()ا ليلحتلا و لصفلا قرط

23053633-3

تازاف()ا ءايميك

23053635-3
ةيقسانتلا ءايميكلا

23053637-3
يوضعلا /.ضحتلا و تالعافتلا ءايميك

23053632-3

ـه١٤٤٢ ماع يناثلا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ



ةWوضعلا ءايميكلا

23052230-4
ةWويح ءايميك

23052231-3

ـه١٤٤٢ ماع يناثلا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ
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2-23052437 ةيسaئرلا تاعوم:_ا رصانع ءايميك
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3-23052431ةيتامورالا ءايميكلا
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3-23052436ةيكر8Eا ءايميكلا

ـه١٤٤٢ ماع يناثلا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ
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ـه١٤٤٢ ماع يناثلا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ
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ـه١٤٤٢ ماع يناثلا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ
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ـه١٤٤٢ ماع يناثلا يساردلا لصفلاب تاريدقتلا ءاصحإ



 تارودلا



نمزلاةبردملاةیبیردتلا  ةرودلاخیراتلاعوبسألام

١
عpارلا

ءاعsرألا

6/28
م4-2دمحم مي~اربإ مارغ/دلاعفلا wxلعلا ضرعلا تاراYم

عpاسلا٢
دحالا

16/7
م4-2ساسج فرش باdر /دروطعلا ةعانص

عساتلا٣
نJنثالا

2/8

 و ت�Hوdروبلا( ��الا بسا8Eا مادختسا تاراYم

)لسكالا
م6-4يواقنعلا رون /أ

٤
 ي[اثلا

رشع

نJنثالا

23/8
م4-2دمحم مي~اربإ مارغ/ديفيصلا بHردتلا نع لمع ھشرو

١

 ـ١٤٤١4  ماعل ةي,+ردتلا تارودلا لودج



)ي&ا%رد"ا
يفیصلابیردتلافادھأ

 لاجم ف تابلاطلاو بالطلا بيردت
 ف مهتاراهم عفرلصصختلا

.ةيلمعلا تاقيبطتلا

 قلخي بيردتلا تاهج عم لصاوتلا

لمعلا قوس عم لدابتملا نواعتلا

 بيردتلا تاهج عم رمتسملا لصاوتلا
فادهأ ققحي يبردتملاو
 يبردتملا تاراهم لقص لثم

 ليلحتلا سح قلخو
 ةيباتكلا تاراهملا ةيمنت و



 ،،،ب,ردتلا ءا#رش
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