
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

١ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

  

 جمانربلا ليلد



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٢ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 سرهفلا
 

 ةحفصلا ناونعلا
  مسقلا ةسيئر ةملك
  لافطألا ض5ر مسق نع ةذبن
   مسقلا ةيؤر
   مسقلا ةلاسر
  جم@ربلا ةلاسر
   جم@ربلا فادهأ
  ةمكاحلا ميقلا
  ةيبرتلا ةيلكل يميظنتلا لكيهلا

  مسقلV لوبقلا طورش
  ةركبملا ةلوفطلا جم@رب تاجيرخ صئاصخ
  جرختلا تابلطتم
   مسقلV ملعتلا رداصم
  ةركبملا ةلوفطلا جم@ربلل ةيساردلا ةطخلا
  مسقلV سيردتلا ةئيه تاوضع ت@ايب
  مسقلV ةدوجلل يميظنتلا ططخملا
  مسقلV ةلكشملا ناجللا
  ةيبالط تاداشرإ
  مسقلا عم لصاوتلل



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٣ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

  مسقلا ةسيئر ةملك
 
 دمحم ةمألا يداهو ةمكحلا ملعم ىلع ملسأو يلصأو ،ىده مث هقلخ ءيش لك ىطعأ يذلا & دمحلا

 :دعبو ،هليلد اونيبو هليبس اوكلس نيذلا نيمركألا نيبيطلا هبحصو ةلآ ىلعو ،ملسو هيلع هللا ىلص
 ةيلوؤسم اهقتاع ىلع تلمح يتلا ةيرشبلا رداوكلا نم ةبكوك هل أيهو مسقلا اذه ءاشنا رسي نأ هللا قيفوت نمف
 ًاردصم رداوكلا هذهل نوكي ليلد دادعإل قيسنتلاو طيطختلا مت قلطنملا اذه نمو ،راهدزإلاو مدقتلاو حاجنلا
 هيلع صنت ام عقاو نم قلطني يذلا ليلدلا اذه يتu ،اsايلوئسم ىوتسمو اهماهمو اsابجاو حضوي ًاعجرمو
 لهسيو مسقلا لمع مظنيل نأشلا اذ� ةرداصلا تارارقلاو ةعماجلل ةيذيفنتلا حئاوللاو يلاعلا ميلعتلا ةمظنأ
 تايحالصو ماهمل فصو ىلع ليلدلا اذه لمتشي .هفادهأ قيقحتو هتلاسر ءادأ يف ةمهاسملل هلمع رسييو
 .ناجللاو سيردتلا ةئيه تاوضعو تاريتركسلاو مسقلا ةسيئر
 ت�وتسملا ىلإ لامعألا زاجنإ ةعرسو ةدوج نم عفري نأو مسقلا لمع ميظنت يف ليلدلا اذه مهسي نأ لم�
 .ت�اغلا ىلإ لوصولل ةديحولا ةليسولا وه ميلسلا ميظنتلاف  .اعيمج اهل علطتن يتلا
 
 .قفوملا هللاو حاجنلاو قيفوتلا عيمجلل نينمتم                             
 
 

 

 

 لافطألا ض(ر مسق ةسيئر

 ريزو; ركب وبأ ىولس .د

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٤ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 مسقلا ةأشن
 
 سفنلا ملع مسق ةلظم تحت ةيبرتلا ةيلكب لافطألا ض@ر ةبعش حتف ىلع ه١٤١٠ ماع يف ىرقلا مأ ةعماج سلجم قفاو
 امك .)٥٣ مقر ةطخ( ةيسارد ةدحو ١٣٣ ةيساردلا اهطخ نمضتت ثيح لافطألا ض@ر تاملعم دادعإ جمSرب ميدقتل
 ىلإ ه١٤٢٨ يف تانبلا ميلعتل ةماعلا ةسlرلk تايلكلا ةلاكول ةعباتلا تانبلل ةيبرتلا ةيلكب لافطألا ض@ر مسق مضنأ

 نييسارد نيلصف ىلإ ةيساردلا ةنسلا ميسقتب يلصفلا ماظنلا قيبطتب ةيساردلا هتطخ يف مسقلا رمتساو ،ىرقلا مأ ةعماج
 ةيبرتلا ةيلكب لافطألا ض@ر مسق جمد مت ـه١٤٣٢ ماع يفو .)٣١ مقر ةطخ( ةيسارد ةدحو ١٤٤ ةبلاطلا اهيف لمكت
 لافطألا ض@ر ةبعش لصف مت كلذبو ،ىرقلا مأ ةعماجب ةيبرتلا ةيلكب سفنلا ملع مسقب لافطألا ض@ر ةبعش عم تانبلل
 .)٥٣ مقر ةطخ( ةيساردلا هتطخ دامتعاو تابلاطلا عرفب ًالقتسم ًامسق حبصيل

 تاعماجلا عم نواعتلk ملعملا دادعإ جمارب ثيدحت يف ريوطتلاو طيطختلا ةلاكوب ةلثمم ھ١٤٤٠ ماع يف ميلعتلا ةرازو تعرش
 نمضت ثيح ،ينطولا لوحتلا جمSرب ةلظم تحت لمعلا ناك ثيح ،٢٠٣٠ ةكلمملا ةيؤر ًةبكاومل كلذو ةيدوعسلا
 ال ثيحب سويرولاكبلا ىوتسم مدقي يذلا ةركبملا ةلوفطلا ميلعت اهنم تاراسم ةعست ىلع ملعملا دادعإ جمارب تاراسم
 .)ةيسارد ت@وتسم ةينامث( ماوعأ ةعبرأ نع جمSربلا لقي
 ينطولا زكرملا جذامن عيمج ةئبعتو ةركبملا ةلوفطلا جمSرب ىلع مدقتلk ـه١٤٤٠ ماع ةيادب ذنم لافطألا ض@ر مسق ماق
يناديملا بيردتلا فيصوت ،يساردلا ررقملا ريرقت ،جمSربلل يونسلا ريرقتلا ،جمSربلا فيصوت( يميداكألا دامتعالاو ميوقتلل
 تاوطخلا عيمج عابتإو ،)ةيميداكألا جماربلل يتاذلا ميوقتلا سيياقم ،جمSربلل ةيتاذلا ةساردلا ،ةيناديملا ةربخلا فيصوت ،
 يتلا لمعلا شرو عيمج روضح ىلإ ةفاضإلk ميلعتلا ةرازو لبق نم جمSربلا حاتتفا ةقفاوم ىلع لوصحلل تاءارجإلاو
  .ةدج ةنيدمو ض@رلا ةنيدمب ةرازولا ا¥دقع
 مقر اهعامتجا يف ه٢٧/١/١٤٤٠ خير©و ٥١١٧ رارقب ةلكشملا ملعملا دادعإ جمارب ريوطت ةنجل تلصوت ام ىلع ًءانبو
 ،ةيدوعس ةعماج ١٦ نمض ةمدقملا ةركبملا ةلوفطلل جمSرب ةثالث ىلع ةقفاوملا مت دقف ه١٣/٨/١٤٤٠ خيراتب دقعنملا )٣(
 ةقفاوم تمت يذلا جماربلا دحأ وه ىرقلا مأ ةعماجب لافطألا ض@ر مسق نم مدقملا ةركبملا ةلوفطلا جمSرب دعُي ثيح
  .هيلع ةنجللا
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٥ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 
  

 ىلع ةردقلا زيزعتو ًايملاعو ًايميلقاو ًايلحم ةركبملا ةلوفطلا لاجم يف ةد@رلا ققحي يميلعتو يوبرت ماظن ةماقا
  .روطتم يمالسإ يبرع عمتجم يف يملعلا ثحبلا

 

 ةيؤر
 مسقلا

 عمت´ا ةمدخو ةمادتسملا ةيمنتلا زيزعتل ةركبملا ةلوفطلا لاجم يف ينهملاو يملعلاو يوبرتلا زيمتلاو ةد@رلا قيقحت
 .جمSربلا ةلاسر لمعلا قوسل ليهأتلاو

 

 ةكلمملا دوهجو ،ةكلمملا يف ميلعتلا ةنهمل يقالخألا قاثيملا ،ةينهملا ةيلوؤسملk تامزتلم تاجيرخ دادعإ
@.ةيميلعتلا ةيلمعلا ريوطتو نيسحت يف

 

 ةيؤر
 مسقلا

 ةلاسر
 مسقلا

 يف ةثيدحلا ةيملعتلا لئاسولا قيبطتو ةيلمعلا فراعملا فيظوت ىلع تارداق تاجيرخب لمعلا قوس ديوزت
@.لافطألا ميوقتو ميلعت

 

 قيقحتل يف ةمزاللا ميقلاو تاراهملاو فراعملا ميدقت لالخ نم ةركبملا ةلوفطلا لاجم يف ةينطو رداوك ليه¾
 .ةكلمملا ةيؤرو ةمادتسملا ةيمنتلا فادها عم ايشامت عمت´ا ةمدخو لامعالا ةد@رو يملعلا ثحبلا يف لماكتلا
.  

 

 ةيوهلا ىلع ةظفاحملا عم ةيملاعلا ريياعملا قفو لافطألا ميلعت يف ةصصختملا ةيملعلا رداوكلا دادعإ
@.ةركبملا ةلوفطلا لاجم يف ةيمالسالا

 

 ةيؤر
 مسقلا

 ةلاسر
 جمانربلا

 جمانربلا فادهأ

 لافطا عم لماعتلا يف تالهؤملا ةركبملا ةلوفطلا لاجم يف تاصصختم ت@وبرت دادعا ىلا ةركبملا ةلوفطلا جمSرب فدهي
  :يه فادهألاو ةيميلعتلا ةيلمعلk ةينعملا فارطألا ةفاك عمو ،تانبو نينب )تاونس ٨-٣( ىلوألا فوفصلا لافطأو ةضورلا

 

١N عادبالاو زيمتلا .٣               .قيسنتلاو لماكتلا .٢           ةيقادصملا@
@ريوطتلاو ثحبلا .٥          .ةيلعافلاو ةءافكلا.٤

 

 ميقلا
 ةمكاحلا



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٦ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٧ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 
 :ةركبملا ةلوفطلا جمانربب لوبقلا طورش
 

 .ةركبملا ةلوفطلا جم�رب يف طقف تابلاطلا لبقت )١(
 .٪٨٥ نع لقت ال ةنوزوم ةبسنب ةيوناثلا ةلحرملا ةجيرخ ةبلاطلا لبقت )٢(
 .٣ نع لقي ال يمكارت لدعمب ،تالوحملا تابلاطلا لبقت )٣(
  .ةركبملا ةلوفطلا جم�ربب قاحتلالل تاحشرملا تابلاطلل يريرحت رابتخا ءارجا )٤(
  .ةركبملا ةلوفطلا جم�ربب قاحتلالل تاحشرملا تابلاطلل ةيصخش ةلباقم ءارجا )٥(
 ." ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم تسيل " ساوحلا ةميلس صصختلل ةمدقتملا ةبلاطلا نوكت نأ )٦(
  ." لافطألا للش لثم " ايندب ةقاعم ريغو ندبلا ةميلس نوكت نأ )٧(
  .مالكلاو قطنلا بويع نم ةيلاخ نوكت نأ )٨(

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٨ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 :ةركبملا ةلوفطلا جمانرب تاجيرخ صئاصخ
 

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذو نييداعلا لافطألا ميوقتو ميلعتو ةيبرتب ةقلعتملا عيضاوملk ةيفرعم ةيفلخ تاذ )١(

 ةمئالملا ةيملعلا ســــسألا قفو ةيميلعتلا لئاــــسولا مادختــــساو جاتنإو ،لافطألا ميوقتو ميلعت يف هراهم تاذ )٢(
 .ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف

 .ةركبملا ةلوفطلا صصخت لاجم يف لمعلل ًايبيردتو ًايفرعم اليه¾ ةلهؤم )٣(
 .ةيميلعتلا تاسرامملا ةفاك يف ميلعتلا ايجولونكتو تاينقت مادختسا ىلع ةرداق )٤(
 .ةيعامجلاو ةيدرفلا فقاوملا يف تارارقلا ذاختاو تالكشملا ةهجاوم ةرداق ةيدايق ةيصخش تاذ )٥(
 .يلحملا عمت´او ةرسألا عم ةكارشلا يفو ،ةقالعلا يوذو لافطألا عم لصاوتلا يف ةيلاع ةينهم تاذ )٦(
 .ةيعامتجالاو ةينهملاو ةيميداكألا طاسوألا يف تايقالخألk ةمزتلم )٧(
 .صصختلا لاجم يف ثحبلاو عالطإلا لالخ نم تاذلا ريوطت يف ةردابم )٨(

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٩ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

  :جرختلا تابلطتم
 

 سويرولاكبلا ةجردل ةبولطملا ةيـــساردلا تادحولا ددع لامكتـــسا ىلا ةركبملا ةلوفطلا جم�رب يف ةبلاطلا جاتحت
  :يلي امك ةعزوم يهو ،)١( لودجلا يف حضوم وه امك ةيسارد ةدحو )١٢٦( يهو

 ةغللا ،ةيمالــسإلا ةفاقثلا ،ميركلا نارقلا تاررقم لمــشتو )ةدمتعم ةدحو ٢٣( ةعماجلا تابلطتم )١(
  .ةيزيلجنالا ةغللا ،ةيبرعلا

 ،لــمعلا ةــئيب يف ةــينقتلا ،ميلعتلا ةــنهم تاــيقالخأ يهو )ةدــمتعم تادــحو ٨( ةــيلكلا تاــبلطتم )٢(
  .ةرادالا يف ةمدقم ،ءاصحالاو ثحبلا ئدابم

 .)ةدمتعم ةدحو ٧٩( ةيرابجالا مسقلا تابلطتم )٣(
 .)ةدمتعم تادحو ٢( ةيرايتخالا مسقلا تابلطتم )٤(

 
 لوبقلا ماظن يف ةيساردلا ةطخلل جرختلا تابلطتمل ماعلا لكيهلا :)١( لودج

 
 تاعاسلا تاررقملا ددع يرايتخا / يرابجإ ةيساردلا ةطخلا ت@وكم

 ةدمتعملا
 ةيوئملا ةبسنلا

 ٪١٨٫٢ ةعاس ٢٣ تاررقم ١١ يرابجإ )سويرولاكبلل( ةعماجلا تابلطتم
 - - - يرايتخا

 ٪٦٫٣  تاعاس ٨ تاررقم ٤ يرابجإ ةيلكلا تابلطتم
 - - - يرايتخا

 ٪٦٢٫٦ ةعاس ٧٩ ررقم ٣٤ يرابجإ جم@ربلا تابلطتم
 ٪٣٫٢ تاعاس ٤ تاررقم ٢ يرايتخا

 - - - - جرختلا عورشم
 ٪٩٫٥ ةعاس ١٢ - يرابجا يناديملا بيردتلا

 - - - - ىرخأ

 ٪١٠٠ ةعاس ١٢٦ ررقم ٤٥ يلامجإلا
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

١٠ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

  مسقلاب ملعتلا رداصم
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةعماجلا ةبتكم

 ةيلكلا ةبتكم

 مسقلا ةبتكم

 ةزهجملا ةساردلا تاعاقلا

 ةيكرحلا ةيبرتلا تاعاق

 رغصملا سيردتلا ةعاق

  مسقلاب ةصاخلا ةيميلعتلا لئاسولا ةعاق



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

١١ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 
 

 لوألا ىوتسملا تاررقم لودج

 تادحولا ددع ةیعوبسالا تاعاسلا ددع ررقملا مقر ررقملا مسا ت
 ةدمتعملا

 ةقباسلا تابلطتملا

 بیردت يلمع  يرظن
 ةعماج بلطتم ٢ - - ٢ ٦٠٥١٠١-٢ میركلا نآرقلا ١
 ةعماج بلطتم ٢ - - ٢ ٦٠١١٠١٢-٢ ةیمالسإلا ةفاقثلا ٢
 دجوی ال ٢ - - ٢ ٢١٤١١٠١-٢ ةلوفطلا سفن ملع ٣
 دجوی ال ٢ - - ٢ ٢١٤١١٠٢-٢ ةركبملا ةلوفطلا ىلإ لخدملا ٤
 يف ةیملعلا تاراھملاو میھافملا ٥

 ةركبملا ةلوفطلا
 دجوی ال ٣ - ٢ ٢ ٢١٤١١٠٣-٣

 دجوی ال ٣ - ٢ ٢ ٢١٤١١٠٤-٣ ةركبملا ةلوفطلا يف ةیكرحلا ةیبرتلا ٦

 يف ةیوغللا تاراھملاو میھافملا ٧
 ةركبملا ةلوفطلا

 دجوی ال ٣ - ٢ ٢ ٢١٤١١٠٥-٣

 ةعاس ١٧ تاعاسلا عومجم

 يناثلا ىوتسملا تاررقم لودج

 تادحولا ددع ةیعوبسالا تاعاسلا ددع ررقملا مقر ررقملا مسا ت
 ةدمتعملا

 ةقباسلا تابلطتملا

 بیردت يلمع  يرظن
 دجوی ال ٣ - ٢ ٢ ٢١٤١١٠٦-٣ لفطلا ةفاقثو بدأ ١
 ةعماج بلطتم ٢ - - ٢ ٥٠١١٠١-٢ ةیبرعلا ةغللا ٢
 ةعماج بلطتم ٢ - - ٢ ١٠٢١٠١-٢ ةیوبنلا ةریسلا ٣
 ةعماج بلطتم ٢ - - ٢ ٧٣١١٠١-٢ ةیزیلجنإلا ةغللا ٤
 يف ةیمالسالا ةیبرتلا تاراھمو میھافم ٥

  ةركبملا ةلوفطلا
 دجوی ال ٣ - ٢ ٢ ٢١٤١١٠٧-٣

 يف ةیضایرلا تاراھملاو میھافملا  ٦
 ةركبملا ةلوفطلا

 دجوی ال ٣ - ٢ ٢ ٢١٤١١٠٨-٣

 دجوی ال ٣ - ٢ ٢ ٢٠٧١١٠١-٣  ةركبملا ةلوفطلا يف مولعلا ٧

 ١٨ تاعاسلا عومجم



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

١٢ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 

 ثلاثلا ىوتسملا تاررقم لودج

 تادحولا ددع ةیعوبسالا تاعاسلا ددع ررقملا مقر ررقملا مسا ت
 ةدمتعملا

 ةقباسلا تابلطتملا

 بیردت يلمع  يرظن
 يف ةیكرحلا ةیبرتلا ٣ - ٢ ٢ ٢١٤٢١٠٩-٣ ةیوبرتلا باعلألا ١

 ةركبملا ةلوفطلا
 دجوی ال ٢ - - ٢ ٢١٣٢١٠١-٢ ةصاخلا تاجایتحالا يوذ لافطألا ٢

 دجوی ال ٢ - - ٢ ٢١٤٢١١٠-٢ لفطلا ملعت تائیب ٣

 دجوی ال ٣ - ٢ ٢ ٢١٤٢٣١١-٣ لفطلا ةیاعرو ةحص ٤

 دجوی ال ٣ - ٢ ٢  ٢٠٧٢١٠٢-٣  ةركبملا ةلوفطلا يف تایضایرلا ٥

 دجوی ال ٣ - ٢ ٢ ٢٠٧٢١٠٣-٣  ةركبملا ةلوفطلا يف ةیبرعلا ةغللا ٦

 دجوی ال ٢ - - ٢ ٢١٤٢١١٢-٢ ةركبملا ةلوفطلا يف ةرصاعم ایاضق ٧

 ١٨ تاعاسلا عومجم

 عبارلا ىوتسملا تاررقم لودج

 ددع ةیعوبسالا تاعاسلا ددع ررقملا مقر ررقملا مسا ت
 تادحولا
 ةدمتعملا

 ةقباسلا تابلطتملا

 بیردت يلمع  يرظن
 ١ ةیمالسإلا ةفاقثلا ٢ - - ٢ ٦٠١٢٠١-٢ ٢ ةیمالسإلا ةفاقثلا ١

  ١ میركلا نآرقلا ٢ - - ٢ ٦٠٥٢٠١-٢  ٢میركلا نآرقلا ٢

 دجوی ال ٣ - ٢ ٢ ٢٠٧٢١٠٤-٣  ةركبملا ةلوفطلا يف ةیمالسالا ةیبرتلا ٣

 تاجایتحالا يوذ لافطألا ٢ - - ٢ ٢١٣٢١٠٢-٢ ةركبملا ةلوفطلا يف جمدلا ةیجولوكیس ٤
 ةصاخلا

 فوفصلا يف ةیبرعلا ةغللا سیردت ٥
  ةیلوالا

 ةلوفطلا ةیبرعلا ةغللا ٢ - - ٢ ٢٠٧٢١٠٥-٢
  ةركبملا

 دجوی ال ٢ - - ٢ ٢١٤٢١١٣-٢ اھتامظنمو ةلوفطلا تاسسؤم ٦

  ةركبملا ةلوفطلا يف مولعلا ٢ - - ٢ ٢٠٧٢١٠٦-٢  ةیلوألا فوفصلا يف مولعلا سیردت ٧

 )١( ىوتسملا نم تاررقملا عیمج ٢ - - ٢ ٢١٤٢١١٤-٣ لافطألا ضایرل رغصملا سیردتلا ٨
 )٤( ىوتسملا ىلا

 ١٧ تاعاسلا عومجم



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

١٣ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 
 

 
 
 
 

 

 سماخلا ىوتسملا تاررقم لودج

 ددع ةیعوبسالا تاعاسلا ددع ررقملا مقر ررقملا مسا ت
 تادحولا
 ةدمتعملا

 ةقباسلا تابلطتملا
 بیردت يلمع  يرظن

 ٢ میركلا نآرقلا ٢ - - ٢ ٦٠٥٣٠١-٢ ٣ میركلا نآرقلا ١

 ٢ ةیمالسإلا ةفاقثلا ٣ - ٢ ٢ ٦٠١٣٠١-٣ ٣ ةیمالسإلا ةفاقثلا ٢

 فوفصلا يف تایضایرلا سیردت ٣
 ةیلوألا

 ةلوفطلا يف تایضایرلا ٢ - - ٢ ٢٠٧٣١٠٧-٢
  ةركبملا

 يف ةیمالسالا ةیبرتلا سیردت ٤
 ةیلوألا فوفصلا

 يف ةیمالسالا ةیبرتلا ٢ - - ٢ ٢٠٧٣١٠٨-٢
  ةركبملا ةلوفطلا

 ةیلك بلطتم ٢ - - ٢ ٢٣٦٣٢٠-٢ ءاصحالاو ثحبلا ئدابم ٥

 دجوی ال ٢ - - ٢ ٢١٤٣١١٥-٢ لفطلل ةیعامتجالا ةئشنتلا ٦

 ةلوفطلا يف ةیكولسلا تالكشملا ٧
 ةركبملا

 دجوی ال ٢ - - ٢ ٢١٤٣١١٦-٢

 )١( ىوتسملا نم تاررقملا عیمج ٢ - - ٢ ٢١٤٣١١٧-٢  ةیلوالا فوفصلل رغصملا سیردتلا ٨
 )٥( ىوتسملا ىلا

  ١ - - ١ ٢١٤٣١١٨-١  لافطألا ضایر يف ةینادیملا ةربخلا ٩

 ١٨ تاعاسلا عومجم

 سداسلا ىوتسملا تاررقم لودج

 ددع ةیعوبسالا تاعاسلا ددع ررقملا مقر ررقملا مسا ت
 تادحولا
 ةدمتعملا

 ةقباسلا تابلطتملا
 بیردت يلمع  يرظن

 ٣ ةیمالسإلا ةفاقثلا ٢ - - ٢ ٦٠١٤٠١-٢ ٤ ةیمالسإلا ةفاقثلا ١

 ٣ میركلا نآرقلا ٢ - - ٢ ٦٠٥٤٠١-٢ ٤ میركلا نآرقلا ٢

 تیبلا نیب لصاوتلا تاراھم ٣
 ةسردملاو

 دجوی ال ٢ - - ٢ ٢١٤٣١١٩-٢

 دجوی ال ٣ - ٢ ٢ ٢١٤٣١٢٠-٣ ةملعملل ةینفلاو ةیودیلا تاراھملا ٤

 دجوی ال ٢ - - ٢ ٢٣٦٤٤٠-٢  داشرإلاو ھیجوتلا ٥

 ةیلك بلطتم ٢ - - ٢ ٢٠٥٤١٥-٢ ةرادالا يف ةمدقم ٦

 ةیلك بلطتم ٢ - - ٢ ٢٠٧٣١٠٩-٢ لمعلا ةئیب يف ةینقتلا ٧

 ةیلك بلطتم ٢ - - ٢ ٢٠٩٣٦٠١-٢ ةنھملا تایقالخأ ٨

  ١ - - - ٢١٤٣١٢١-١   ةیلوالا فوفصلل ةینادیملا ةربخلا ٩

 ١٨ تاعاسلا عومجم



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

١٤ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 

 عباسلا ىوتسملا تاررقم لودج

 ددع ةیعوبسالا تاعاسلا ددع ررقملا مقر ررقملا مسا ت
 تادحولا
 ةدمتعملا

 ةقباسلا تابلطتملا

 بیردت يلمع  يرظن
 دجوی ال ٢ - - ٢ ٢٣٣٤١٢١-٢ صصختلا يف ةیزیلجنإلا ةغللاب تاءارق ١

 يرایتخا ٢ - - ٢ ٢١٤٤١٢٥-٢ ةیفصلا ةئیبلا ةرادإ ٢

 يوذ لافطألل ةیمویلا ةیتایحلا تاراھملا ٣
 ةصاخلا تاجایتحالا

 يرایتخا ٢ - - ٢ ٢١٣٤١٠٣-٢

 يرایتخا ٢ - - ٢ ٢١٤٤١٢٦-٢ لفطلا مالعإ ٤

 يرایتخا ٢ - - ٢ ٢١٤٤١٢٧-٢ ةلوفطلا يف ةدایقلا ٥

 يرایتخا ٢ - - ٢ ٢١٤٤١٢٨-٢ ةلوفطلا يف يوبرتلا فارشإلا ٦

 نم تاررقملا عیمج ٦ ٦ - - ٢٣٣٤١٢٢-٦ لافطألا ضایر يف ينادیم بیردت ٧
 ىوتسملا ىلا )١( ىوتسملا

)٦( 
 ١٠ تاعاسلا عومجم

 نماثلا ىوتسملا تاررقم لودج

 ددع ةیعوبسالا تاعاسلا ددع ررقملا مقر ررقملا مسا ت
 تادحولا
 ةدمتعملا

 ةقباسلا تابلطتملا

 بیردت يلمع  يرظن
 دجوی ال ٢ - - ٢ ٢٣٣٤١٢٣-٢ شاقن ةقلح ١
  ٢ - - ٢ ٢١٤٤١٣١-٢ لافطألا موسر ٢
  ٢ - - ٢ ٢١٣٤١٠٤-٢ ركبملا لخدتلا ٣
  ٢ - - ٢ ٢١٤٤١٣٠-٢ ملاعلا يف ةركبملا ةلوفطلا مظن ٤
  ٢ - - ٢ ٢١٤٤١٣٠-٢ لفطلا قوقح ٥

  ٢ - - ٢ ٢١٤٤١٣٢-٢ ينورتكلالا ملعتلا ٦
 نم تاررقملا عیمج ٦ ٦ - - -------- ةیلوألا فوفصلا يف ينادیم بیردت ٧

 ىلا )١( ىوتسملا
 )٦( ىوتسملا

 ١٠ تاعاسلا عومجم



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

١٥ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 

 

 

 

 
 

 مسقلاب سيردتلا ةئيه تاوضع تانايب
@



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

١٦ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 
 

 
 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

١٧ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 
 

 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

١٨ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

@مسقلل يميظنتلا ططخملا



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

١٩ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

  :مسقلا سيئر تايحالصو ماهم :ًالوأ

 نع لوؤـــــسملاو ،هيف ةيلاملاو ةيرادإلاو ةيملعلا رومألا ريـــــسيتب فلكملا سيردتلا ةئيه وـــــضع وه :مــــسقلا سيئر فيرعت
 .ةيسارد ةنس لك ةياÉ يف مسقلا لامعأ نع ًاريرقت ديمعلل مدقيو ،يلاعلا ميلعتلا سلجم ةمظنأو حئاول قيبطت

 تاءافكلk نيزيمتملا نييدوعــــــــسلا سيردتلا ةئيه ءاــــــــضعأ نيب نم مــــــــسقلا سيئر نيعي :مــــــسقلا سيئر نييعت ةقيرط
 ةـلباـق نيتنــــــــــــــس ةدـمل نييعتلا نوكيو دـهعملا وأ ةـيلكلا دـيمع حيــــــــــــــشرت ىلع ءاـنب ةـعماـجلا ريدـم نم رارقب ةـيرادإلاو ةـيملعلا
  .ديدجتلل

 :مسقلا سيئر ماهم
 :ةيرادإلا نوؤشلا •

 لاسرإو هتارارق ذيفنتو هتاسلج روضحل ةوعدلاو هنوؤش ميظنت ىلع فارشإلاو مسقلا سلجم ةس¶ر .١
 .ةيلكلا ديمع ىلإ هتاسلج رضاحم

 .ةيلكلاو مسقلا يف تاسايسلاو فادهألا قيقحت .٢
 .ةيلكلاو مسقلل ةيذيفنتلا ةطخلا دادعإ يف ةدناسملا .٣
 .اهذيفنت ةعباتمو مسقلل ةيليغشتلا ططخلا دادعإ .٤
 .ةيفاقثلاو ةيمدخلاو ةيرادإلاو ةيثحبلاو ةيميلعتلا مسقلا نوؤش ةرادإ ىلع فارشإلا .٥
 .ًايثحبو ًايميداكأو ً�رادإ مسقلا ريوطت ىلع فارشإلا .٦
 .ةيرادإلاو ةيثحبلاو ةيميلعتلا مسقلا تابلطتم لك ريفوت ىلع فارشإلا .٧
 صخي اميف ناجللاو تادحولاو تالاكولا عم قيسنتلاو ،همسق يف نيرضاحملاو نيديعملا نوؤش ةعباتم .٨

 .مهثاعتبا
 فينصتلاو ةيقارلا ت�وتسملا تاذ تاعماجلا ىلإ مهثاعتبا نم دكأتلاو مسقلا يثعتبم لاوحأ ةعباتم .٩

 .زيمتملا يملاعلا



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٢٠ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 تابجول¾ لالخإ نم همكح يف نمو سيردتلا ةئيه وضع نم عقي ام لك ةيلكلا ديمعل عفرلا .١٠
 .ىرخأ تافلاخم يأ وأ ةبولطملا

 .ةيلكلا ديمع لبق نم تايحالص نم هيلإ ضوفي امب مايقلا .١١
 :ةيميداكألا نوؤشلا •
 .مسقلا يف ةيميداكألا اهجمارب ريوطتو اهططخ ذيفنتو ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ىلع فارشإلا .١
 تارضاحملا لوخد نع مهرخÁ وأ مهبيغت ةلاح يف ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأل تاراسفتسالا هيجوت .٢

 .مهتبساحمو
 مسقلا ةحلصم هيلمت امل ًاقفو مسقلا ت¾وسنم ىلع ناجللاو ةيرادإلا لامعألا فيلاكت عيزوت .٣

 .ةيلكلاو
 .مسقلا يف يميداكألا جم�ربلا ريدم لامعÃ مايقلا .٤
 .مسقلا يف ةيساردلا تاررقملا ةلداعم ةيلمع ىلع فارشإلا .٥
 لك ةياÄ عم مهمكح يف نمو سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ةبعش لكل ررقم ريرقت مالتسا ةعباتم .٦

 .يسارد لصف
 .تاررقملا يقسنم نم ررقم لكل ررقم ريرقت قيقدتو ةعجارمو مالتسا ىلع فارشإلا .٧
 .يسارد لصف لك ةياÄ عم جم�رب ريرقت دادعإ يف ةلاعفلا ةمهاسملا .٨
 .نيجيرخلا مئاوقو ،نامرحلا مئاوق دادعإ .٩

 .مسقل¾ تابلاطلا ةطشنأ فلتخم ىلع فارشإلا .١٠
 .مسقلا يف يميداكألا ليصحتل¾ ةقلعتملا �اضقلا لحو تابلاطلا داشرإو هيجوتو لابقتسا .١١
 .مسقلا لخاد ماظنلا طبضو ،ت�احتمالا ءادأ ةبقارم .١٢
 .مسقلا جم�ربل يميداكألا ريوطتلا ةيلمع ىلع فارشإلا .١٣
 .مسقلا يف نيبردتملا عاضوأ ةعباتم .١٤



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٢١ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 ،مسقلا فارشإ تحتو ةكلمملا لخاد تناك اذإ ثعتبملل ةيملعلا ةلحرلا نع فاو ريرقت ميدقت .١٥
 .ةيلكلا سلجم ىلإ هعفرو

 يمدخلاو يفاقثلاو يثحبلاو يرادإلاو يميداكألا ءادألاو ةساردلا ريس نع لماش يونس ريرقت دادعإ .١٦
 .ةيلكلا ديمع ىلإ هعفرو مسقلا يف

 .عمتÇاو ةعماجلا ةمدخو ثحبلاو سيردتلا ىلع ةعزوم عوبسألا يف ةعاس ٤٠-٣٥ نم لمعلا .١٧
 :ةدوجلا نوؤش •

 عم قيسنتلاو اههجاوت يتلا ت¾وعصلاو تالكشملا دصرو مسقل¾ دامتعإلاو ةدوجلا لامعأ ةعباتم .١
 .هل لولح داجيإل لامعألا ةد�رو ريوطتلل ةيلكلا ليكو

 .مسقل¾ ةدوجلاو ريوطتلا نأشب ينف معد نم مزلي ام ميدقت .٢
 .دامتعالاو ةدوجلاو ريوطتل¾ ةطبترملا ةيعرفلا ناجللا لامعأ ةعباتم .٣
 ةمظنأو طباوض عم قفاوتي امب ا�sوكم فلتخمب مسقل¾ تارابتخالا ةيلمع ةدوج مييقت يف ةمهاسملا .٤

  .ةعماجل¾ ةدوجلا
 ةدوجلا ةمظنأو طباوض عم قفاوتي امب مسقل¾ تارابتخالا تاجرد دصر ةدوج مييقت يف ةكراشملا .٥

  .ةعماجل¾
 ليكو عم قيسنتل¾ يجماربلاو يسسؤملا يميداكألا دامتعالا تابلطتمو ةدوجلا ةفاقث رشن يف ةمهاسملا .٦

 .لامعألا ةد�رو ريوطتلل ةيلكلا
 نم اهنع ردصي ام ةعباتمو ةيلكل¾ لامعألا ةد�رو ريوطتلا ةلاكو تاعامتجا يف مسقلا ليثمت .٧

 .اهذيفنت ىلع لمعلاو تافيلكتو تايصوت
 ةد�رو ريوطتلل ةيلكلا ليكو ىلا هعفرو يميداكألا دامتعإلاو ةدوجلا لامعأ نع يونس ريرقت دادعإ .٨

  .مسقلا سلجم ىلع هضرع دعب ،لامعألا
 .مسقلا لخاد دامتعالاو ةدوجلا تاءارجا قيبطت ىلع مسقل¾ سيردتلا ةئيه ءاضعأ بيردتل قيسنتلا .٩

 .اهتفشرأو اهميظنتو مسقل¾ ةدوجلا ).../تاعامتجا/تارارق/جذامن( قئÊو رفاوت نم ققحتلا .١٠



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٢٢ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 .مسقل¾ دامتعالاو ةدوجلا ةدحوب ةطبترملا تاعامتجالل ميظنتلاو فارشإلا .١١
 تاهيجوتو تاداشرا نم ةعماجل¾ ةيعونلا ةدوجلاو يعماجلا ريوطتلا ةدامع نع ردصي ام ةعباتم .١٢

  .اهذيفنت ىلع لمعلاو تافيلكتو تايصوتو
 .مسقلا ىوتسم ىلع ةيميداكألا جماربلا يف ةبلطلا ىلع تاررقملا ططخ عيزوت ذيفنت ةعباتم .١٣
 تامدخلا ،جهانملا ،ةذتاسألا( ةيميلعتلا ةيلمعلا رصانعل ةيلصفلا تامييقتلا ذيفنت ةعباتم .١٤

 .)خلا .....ةدناسملا
 ةيميداكألا جماربلا فادهأو ت�اغ عم ةيلكلا ماسقأ يف ةدمتعملا سيردتلا قئارط قفاوت نم دكأتلا .١٥

 .ةيساردلا تاررقملا تاجرخم مييقت لالخ نم كلذو
 تاررقملا ريراقتو تافيصوت نم ةدوجلا جذامنو تاءاصحاو قئÊوو تافلم عيمج لامكتسا ةعباتم .١٦

 .خلا ... ،جم�ربلا ريراقتو
 :مسقلا سيئر تايحالص
 ةئيه وضع ريغ سيردت ةئيه وضع قيرط نع يئاهنلا رابتخالا ةلئسأ حيحصت متي نÃ ةيصوتلا .١

 .حيحصتلا يف رثكأ وأ اًصصختم هعم كرشي نأ وأ ررقملا سيردت
 .م� تاررقملا طبرو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىلع يساردلا ءبعلا عيزوت .٢
 .تاجردلا دامتعا .٣
 .مهمكح يف نمو سيردتلا ةئيه ءاضعÃ تاررقملا طبر .٤
 .سيردتلا ةئيه ءاضعأل ميلعتلا لدب فرصب ةيصوتلا .٥
 .سيردتلا ةئيه ءاضعأل يفيظولا ءادألا مييقت .٦
 .اهجراخو ةعماجلا لخاد ةيبيردتلا تارودلا مسقلا ت¾وسنم روضحب ةيصوتلا .٧
 .تايميداكألا تادشرملا فيلكت .٨
 .يميداكألا جم�ربلا يف سردي ررقم لكل ررقملل قسنمك لمعلل سيردت ةئيه وضع فيلكت .٩



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٢٣ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 يئاهنلا رابتخالا ةلئسأ عضيل يساردلا ررقملا سيردت ةئيه وضع ريغ سيردت ةئيه وضع فيلكت .١٠
 .ةجاحلا ءاضتقا دنع ررقملل

 
  :تاريتركسلا ماهم :ًاين{

 .ةلكوملا لامعأل¾ ةصاخلا تافلملا تفشرا .١
 .مسقلا تاوضعل )ينورتكلا( تالماعملا ريدصت .٢
 .اهريدصتو تاقفرملا ريضحتو اهتباتكو ت¾اطخلا ةغايص .٣
 .اهيلع مت يذلا ءارجالاو اهلوصو لاح يف ةهج يأل اهريدصت دعب ةلماعملا ةعباتم .٤
 ةيئاصحالاو لوادجلا( تابلاطلا نع مالعتسالا يف تابلاطل¾ صاخلا )Oracle( جم�رب مادختسا .٥

 .فرطلا ءالخاو )....و
 .)Word( اهتئبعت دعب اهريدصتل ةهج يأ نم ةملتسملا جذامنلا )ميمصت(ريرحت .٦
 .ماسقألل اهلاسراو تابلاطلل )ةماعو ةرئازو ةيجراخو ةيلخاد( تاررقملا ةلداعم ةعباتم .٧
  .ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةنجل يف ةوضع .٨
 .ةيئاهنلا تارابتخالا ريس ةنجل يف ةوضع .٩

 .تابلاطلاو مسقلا ت¾وسنم تالماعم ليهستو قيسنتل نينبلا رطش ةيلكلا ةرادإ عم لصاوتلا .١٠
  EXCEL جم�ربب ةلباقملا ةجردو لدعملا باسح دعب اهزرفو تالوحملا تابلاطلا مئاوق دادعا .١١
 .) Oracle( مادختس¾ تالوحملا جئاتن لاخدا .١٢
 .ةصاخلا تاءاعدتسالاو تابلاطلل ةماعلا ت�العإلا ةباتك نع ةلوؤسم .١٣
 ةيبرتلا تابلاط ريوطت جم�رب صخي ام لكو ىواكش نم يلمعلا ةيبرتلا ةنجل ت¾اطخ نع ةلوؤسم .١٤
 .ت¾ردملا تاداهش ،حيراصت يلمعلا



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٢٤ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 .ت¾وقعلا ذيفنتو ةيبيدأتلا تارارقلا يف تابلاطلا تالماعم ةعباتم .١٥
 .يرابجا تالوحملا تابلاطلا ت¾اطخ نع ةلوئسم .١٦
 ،تاعامتجا ،ت�العإ ،ةدوجل¾ ةصاخلا تالماعملا ريدصت �رادإ ةنجللا معد( ةدوجلا ةنجل يف ةوضع .١٧
 .)......ةعباتم
 ةفاضإلا تايلمع مامتإ ت¾اطخ ،تابلاطلا هيجوت ،جذامن( يميداكألا داشرالا ةنجل يف ةوضع .١٨
 .)ةصاخلا تالاحلل فذحلاو
 ،حيراصت ،ريراقت عفر ،ت¾اطخ( ةيض�رلا طشنألاو ةيجهنماللاو ةيجهنملا ةطشنألا ةنجل يف ةوضع .١٩
 .).... تاحيشرت
 .)تاوضعو تابلاط( تاراسفتسالاو ت�وفيلتلا ىلع درلا .٢٠
 نوؤش ،ةيميلعت نوؤش ،ناجل ،تاذاتسا( ةصتخملا تاهجلل اهزرفو تابلاطلا تالكشم ةعباتم .٢١

 .).... تابلاط
 .)word( اهتئبعت دعب اهريدصتل ةهج يأ نم ةملتسملا جذامنلا ميمصتو ريرحت .٢٢
 .)..، ميظنت ،حيراصت( تادجتسملا ءاقلل دادعالا .٢٣
 .)تايصوتلاو تاعامتجالا رضاحم ،ةوعدلا ةباتكو فارشالا( مسقلا تاعامتجال ريضحتلا .٢٤
 .)لصاوتلا ت�ايب عمج ،تارودلا ت�العإ ميمعت( جيرخلا ةعباتم .٢٥

 همكح يف نمو سيردتلا ةئيه وضع تايحالصو ماهم :ًاثل{
  :سيردتلا ةئيه وضع ماهم •

 نع عفتري نأو ةيعرملا بادآلاو كولـسلا دعاوقو تاميلعتلاو ةمظنأل¾ مزتلي نأو ميوقلا قلخلاو ةنامألا .١
  .ةفيظولا فرشب لخم وه ام لك

 .هل ديجلا ريضحتلاو )يلمعو يرظن( سيردتل¾ مايقلا .٢



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٢٥ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 .تاجردلا دصرو اهحيحصتو ت�احتمالا ءارجإ .٣
 ةيملعلا مsاطاشنو مهريراقتو تابلاطلا ثوحبو عيراشمو تابجاوو نيرامت ىلع فارشإلا .٤

 .ًايميداكأ مهداشرإو ايقلخو ًايملع مهيجوتو ةيعامتجالاو
 .يسارد لصف لك ةياÄ يف ررقملا ا� سردي ةبعش لكل ررقم ريرقت زيهجتو دادعإ .٥
 .ررقم لكل ضرع حئارش زيهجتو دادعإ يف ةكراشملا .٦
 .ررقم لكل ةيئاهنلاو ةيلصفلاو ةيرودلا ناحتمالا ةلئسأ زيهجتو دادعإ يف ةكراشملا .٧
 .ةيملعلا تارمتؤملاو تاودنلا يف ةكراشملاو ةركتبملا تاساردلاو ثوحبلا ءارجإ .٨
 .عمتÇا ةمدخ يف ةمهاسملاو ةكراشملا .٩

 .هصصخت روـطت يف يـملعلا هطاـشن لالـخ نـم مهـسي نأو ،هصصخت لاجم يف دجتـسي اـم ةعباتم .١٠
 ةفرعملاو مـلعلا بح مهيـف يرثـيو ،هصصخت لاجم يف مـلعلا هـيلإ لـصوت ام ثدحأ هبالطل لقني نأ .١١

 .ميلسلا يملعلا يركفتلاو
 اهيف اوضع نوـكي يتـلا ناـجللاو سلاÇا نـم هريغ يفو مـسقلا سلجم لامعأ يف ةيلاعفب كراشي نأ .١٢

 يف ةعماجلاو ةيلكلاو مـسقلا ةطـشنأ يف ةـيلاعفب كراـشي امك ،ةعماجلاو ةيلكلاو مسقلا ىوتسم ىلع
 .عمتÇا ةمدخ

 .مدقتلا ىلإ ام� عفديو ةيلكلاو مسقل¾ ضهني لمع يÃ مايقلا .١٣
 ىوتسمل¾ ظافتحالاو ةيملعلا اهتلاسرب ضوهنلل دهجلا ىصقأ لذبو مسقلا يف يملعلا هبجاول غرفتلا .١٤

 ةمدخو ةرادإلاو هيجوتلاو داشرإلاو سيردتلاو يملعلا ثحبلا نيدايم يف ةعماجلا ةناكمب قئاللا عيفرلا
 .عمتÇا

 .هديوجتو لمعلا ناقتإ .١٥
 نيعبرأ ىلإ اهعفر زوجيو- ًايعوبسأ ةعاس نيثالثو ًاسمخ مهمكح يف نمو سيردتلا ةئيه ءاضعأ يدؤي .١٦

 يميداكألا داشرإلاو ثـحبلاو سيردتلا يف اÄوضقي-ةعماجلا سلجم نم رارقب ًايعوبسأ لمع ةعاس



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٢٦ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 يف ةصتخملا تاهجلا نـم اـ� نوـفلكي يتـلا ىرخألا لامعألاو ةـيملعلا ناـجللاو ةيبتكملا تاعاـسلاو
  .ةعماجلا

 ًاريرقت مـسقلا سيـئر ىلإ مدـقيو تاربتخملاو تاـعاقلا لـخاد ماظنلا ظفح سيردتلا ةئيه وضع ىلوتي .١٧
 .ماظنل¾ لالخإلا هنأش نم ثداح لك نع

 :سيردتلا ةئيه وضع تايحالص
 .تابلاطلا مييقت  .١
 .ةمظنألاو حئاوللا بسح تارابتخالا لوخد نم ةبلاطلا نامرح .٢
 تابلاطلل ةيملعلا تايصوتلا حنم .٣

 
  :جم@ربلV ناجللا ليكشت :ًاعبار
 :مسقلا ةسيئر ةس¶رب جم�ربل¾ ناجلل حرتقملا ليكشتلا حضوت ةيتآلا ةمئاقلا

 .ةيبالطلا ةنجللا .١
 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ نوؤش ةنجل .٢
 .عمتÇا ةمدخو يملعلا ثحبلا ةنجل .٣
 .ةدوجلاو ريوطتلا ةنجل .٤

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٢٧ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

v ةيبالطلا ةنجللا: 
 :ةنجللا فده
 سلÇا ليعفت ،ةطشنألا ليعفت ،تاجيرخلا ةعباتم ،داشرإو هيجوت نم ةيبالطلا نوؤشلا ىلع فارشإلا 
 .ةددعتملا تاطاشنلا ىلإ ةفاضإل¾ ،يبالطلا يراشتسالا
 :ةنجللا ليكشت
 ةئيه تاوضع نيب ةمسقم ناجل ةرشع نم نوكتت ثيحب مسقلا نم رارقب ةيبالطلا ةنجللا لكشت
 :يلاتلاك يهو مسقلل اهريراقت عفرتو ،ةدعاسمو ةسيئر ةنجل لكل سيردتلا

 ةئيه وضع- يميداكألا دشرملا اهمدقي يتلا ةيداشرإلا تامدخلا هب دصقي :يميداكألا داشرإلا ةنجل :ًالوأ
 داشرإلا دعُيو .يملعلا هليصحت قيعت يتلا تالكشملا ّلحو ،اينهمو ايميداكأو ايفرعم بلاطلا ةيمنتل سيردتلا
 .ةيميلعتلا ةيلمعلا يروحم دحأ لثمي ثيح بلاطل¾ ىنعُي وهف ،ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ايساسأ انكر يميداكألا

  :ةيميداكألا ةدشرملا ماهم
 ةخسن رشن عم يساردلا لصفلا ةيادب عم تابلاطلل يميداكألا داشرالا بيتك عيزوتو دادعإ -

  .مسقلا عقوم ىلع هنم ةينورتكلإ
 هلكاشمو ةيليصحتلا هتاردقو هت�اوه نع ت�ايبو تامولعم ىلع يوتحي ةبلاط لكل فلم ءاشنا -

 .اهريغو يسيردتلا هراسمو ةيعامتجالاو ةيملعلا
 قرطو هفادهاو هت�وتحمو ررقملا ةصالخ لمجم ميدقتب سيردتلا ةئيه ءاضعأ مازتلا نم دكأتلا -

 .ررقم لكل ةرضاحم لوأ يف تاجردلا عيزوتو اهديعاومو مييقتلا
 .سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةيبتكملا تاعاسلل تابلاطلا ةفرعم نم دكأتلا -
 اهتمدقم يفو ةفلتخملا لصاوتلا لاكشÃ تابلاطلا عم لصاوتلا ىلع سيردتلا ةئيه ءاضعأ ثح -

 .ينورتكلإلا ديربلا



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٢٨ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 ةدعاسم ىلا جاتحت نم هيجوتو ةدعاسمو ةيرودلا تارابتخالا يف تابلاطلا جئاتن ةعباتم -
 .ةئراطلا لكاشملاو تارثعتملا تابلاطلل ركبملا فاشتكالاو

- sةفلتخملا مسقلا ناجلب ةيلعافب ةكراشملل مهعيجشتو يميداكألا دامتعالا ةر�زل تابلاطلا ةئي 
 .يميداكألا دامتعالا ىلع جم�ربلا لوصحل اهتيمهأو مهراودÃ مهتيعوتو

 .سيردتلا ةئيه ءاضعأو تابلاطلا نيب ةلدابتملا تاقالعلا زاربإ -
 بسح مهيجوتو مهل داشرإلاو حصنلا ميدقتو ةفلتخملا تاونسلا تابلاطل ةيميداكألا ةعباتملا -

 .ةيميداكالا مهتلاح
 .ةفلتخملا تاونسلا يف تابلاطلا ضعب هجاوت دق يتلا ةيميداكألا لكاشمل¾ هيرود ريراقت دادعإ -
  .ذيفنتلا نامضل اهتعباتمو ةضورعملا لكاشملا لحل ةحرتقملا لولحل¾ ريراقت دادعإ -
 .ةحرتقملا لولحلاو مهلكاشم ضرع جئاتنب تابلاطلل عوجرلا -
 .لحلا تاحارتقاو ةلمتحملا لكاشملاو تابلاطلل ةيميداكألا ةلاحلا نع يرهش ريرقت دادعإ -
 سلجم ىلع مزلي ام ضرعل جم�ربل¾ ةدوجلا ديكوتو نامض ةنجل ىلإ ةيرهشلا ريراقتلا ميدقت -

 .ةبسانملا تارارقلا ذاختال مسقلا
  .اهذيفنت ةعباتمو ةنجللا ماهمب مايقلل ةيعرف ً�اجل ةنجللا سيئر لكشي -

 ،ةدعاسمو ةسيئر نم نوكتت ثيحب مسقلا نم رارقب لوادجلا لكشت :ةيساردلا لوادجلا ةنجل :ًاين{
 .مسقلل اهريراقت عفرتو

 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٢٩ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 :ةنجللا ماهم       
 ددعو يسارد لصف لك يف اهجاردإ بجاولا تاررقملا ديدحت كلذ لمشيو يساردلا لودجلا دادعإ -

 .اsاقوأو اهل ةصصخملا بعشلا
 ،تابلاطلل ةيساردلا ت�وتسملل ًاقفو ،سيردت ةئيه وضع لكل ةصاخلا ةيساردلا لوادجلا دادعإ -

 يعارتو ،يملعلا هصصختو ،يفيظولا هامسم عم بسانتي امب وضع لكل ددحملا يسيردتلا ءبعلاو
 ىلع ،م�أ ةعبرأ نع عوبسألا م�أ ىلع تاررقملا عيزوت لقي الأ ةيسيردتلا ءابعألا ميسقت دنع ةنجللا
 ةبترلا ،ةيسيردتلا تابغرلا يف ضراعتلا دنع ةنجللا يعارتو ،سيمخلاو دحألا م�أ اهنيب نم نوكي نأ
 .قيقدلا صصختل¾ لالخإلا مدع عم ،ًانس ربكألا مث ،ةيميداكألا ةمدخلا ةيمدقأ مث ،ةيميداكألا
 رفوتيل ،هيف ةلماعلا ناجللاو تادحولاو مسقلا لامعأ يعارت يتلا ةقيرطل¾ هميظنتو لودجلا ءانب -

 .مسقلا يف مهيلإ ةلكوملا ماهملاو سيردتلا نيب قيفوتلا مسقلا يف ةلماعلا ناجللاو تادحولا تاوضعل
  .ريرقتلا ةباتكل لودجلا عيزوت دنع تاوضعلا دحأ عم ةكرتشملا داوملا قيسنت -
 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىلع فارشإلا ءابعأ عيزوتب صتخي اميف يناديملا بيردتلا ةقسنم عم قيسنتلا  -
 قيسنتل¾ ةينورتكلإلا تامدخلا ماظن لالخ نم ةذتاسألا ءامسÃ ةيساردلا بعشلا نيكست ةعباتم -

 .ليجستلاو لوبقلا عم
 .ةرورضلا دنع بعشلا ميسقت ةيناكما يف رظنلا -
 .ررقملل ةلجسملا ةعاقلا ةعس عم ةبعشلا تابلاط ددع بسانت يف رظنلا -
 ليجست ةقاعا يف اهرودب يدؤت تاضراعت كانه نوكي ال ثيحب تارضاحملل ةبسانم ديعاوم رايتخا -

 .مهجرخت ريخÁ وا تابلاطلا
 .يساردلا لصفلا لالخ هب تماق ام هيف حضوت ،يسارد لصف لك ةياÄ يف ًالصفم ًاريرقت ميدقت -
 ةسيئر نم نوكتت ثيحب مسقلا نم رارقب ةيبالطلا ةطشنألا ةنجل لكشت :ةيبالطلا ةطشنألا ةنجل :ًاثل{
 مسقل¾ ةيجهنماللا ةطشنألل ةيليغشتو ةيذيفنت ةطخ عضوب متs ،مسقلل اهريراقت عفرتو ،ةدعاسمو
 .اهيف ةكراشملل مسقلا تابلاط عيجشتو ثح عم طاشن لكل ريرقت لمعو اهذيفنت ةعباتم ىلع مايقلاو



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٣٠ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 :ةنجللا ماهم      

 ىلع مسقلا يف اهذيفنت متيس يتلا ةطشنألا عيمج ديدحت لمشيو مسقلا ةطشنأ ليلد دادعإ -
 تاءارجإ فادهأ انمضتم طاشن لكل افصو ليلدلا لمشي نأ ىلع يساردلا ماعلا رادم
 .ةينازيملاو ذيفنتلا

 ةينمز ةطخ عضو كلذ لمشي نأ ىلع مسقلا يف ةيرودلا شاقنلا تاقلحو تاودنلا قيسنت -
 .اهذيفنت ةعباتمو شاقنلا تاقلحو تاودنلا هذهل ةنلعم

 .اهذيفنت ةعباتمو ةطشنألا هذهل ةينمز ةطخ عضو -
 .تادجتسملا تابلاطلا تاءاقل :لثم ،ةيلكلا تابسانمل قيسنتلاو بيترتلا -
 .ةيبالطلا ةطشنألا ريراقت دادعإ ىلع فارشإلا -
 .ةطشنألل يونس ريرقتو فلم لمع -
 .هتطشنأو مسقلا رابخأ عيمج جاردإل مسقلا عقوم ىلع فرشملا عم لصاوتلا -

 ثيحب مسقلا نم رارقب يبالطلا يراشتسالا سلÇا ةنجل لكشت :يبالطلا يراشتسالا سل�ا ةنجل :ًاعبار
 يف ةيباجيإلا ةيبالطلا ةكراشملا قيقحت ىلإ ةنجللا فدs ،مسقلل اهريراقت عفرتو ،ةدعاسمو ةسيئر نم نوكتت

 مدقي ام لايح تابلاطلا رظن تاهجو سملتو ،ةيميداكألاو ةيميلعتلا ةيلمعلا ريوطتل يعماجلا رارقلا عنص
 .ملعلاو ةفرعملا عمتجم ىلإ لوصولل ةيمدخو ةيفص الو ةيميلعت ةطشنأ نم
 :ةنجللا ماهم

 .ةيلكلا ديمعل مsايئرمو تابلاطلا تاحرتقم لقن -
 يتلا ةيميداكألا �اضقل¾ ةقالعلا تاذ تابسانملاو تاعامتجالا يف ةيلكلا بالط ليثمت -

sةيلكلا جراخ وأ لخاد ةهج يأ ىدل ،تابلاطلا م. 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٣١ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 لالخ نم ،مsالكشم لحو ،عاطتسملا ردق تابلاطلا تاحرتقم ذيفنت ىلع لمعلا -
 نم وأ ،اsاسايسو ةيلكلا ةمظنأ عم ضراعتي ال امبو ،ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلا

 .يبالطلا سلÇا اهذفني وأ ،اهيلع فرشي يتلا ةطشنألاو جماربلا لالخ
 يساردلا ماعلا ةطشنأ ميظنتو ،ةيلكلا لخاد ةطشنألل يبالطلا يدانلا ىلع فارشإلا -

 .ةفلتخملا يعماجلا
 .ةيلكلا تابلاط نيب أشنت دق يتلا تالاكشإلا لح يف ماهسإلا -
 تاجاتحملا تابلاطلا نم مهئالمزل )ةيعامتجالاو ،ةيميداكألا( ةدعاسملاو معدلا ميدقت -

 .ةيلكلا يف
 اهتيمنتو ةفرعملا ديلوتل ةنضاح ةئيبو ،ًاينهم ًايميلعت ًاعمتجم ةيلكلا لعجل نواعتلا -

 .اهيبوسنم عيمج نيب فلآتلاو فراعتلاو قالخألاو لثملا باستكاو
 .ا� ةصاخلا تالجسلا يف يبالطلا سلÇ¾ ةصاخلا ةطشنألاو ططخلا عيمج قيثوت -
 رمألا بلطت اذإ ةيلكلا ديمع نم ةوعد ىلع ءانب ةيلكلا سلجم تاعامتجا روضح -

 .كلذ

 ةسيئر نم نوكتت ثيحب مسقلا نم رارقب تاجيرخلا ةعباتم ةنجل لكشت :تاجيرخلا ةعباتم ةنجل :ًاسماخ
 .مسقلا تاجيرخ نوؤشب ةنجللا متs ،مسقلل اهريراقت عفرتو ،ةدعاسمو
 :ةنجللا ماهم        

 .م� لاصتالا لئاسوو مسقل¾ تابلاطلل ةيصخشلا ت�ايبلا بيوبتو عمج -
 .م� لاصتالا لئاسوو لمعلا ب¾رÃ ةصاخلا ت�ايبلا بيوبتو عمج -
 .فيظوتلا تاهجو نيجيرخل¾ ةلصلا قيثوتل جم�رب عضو -
 دادعإو بيوبتو ؛يساردلا مهجم�رب نع ةئفلا هذه اضر ىدم نع ت�ايبتسا عمجو عيزوتو دادعإ -

 .كلذ ىلع ءانب ةيصوتلا ميدقتو ايئاصحإ جئاتنلا



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٣٢ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 تايقتلم دقع قيرط نع الثم( مهصصخت تالاجم يف نيجيرخلل فيظوتلا صرف ريفوتل ةلعاف ةيلّأ داجيإ -
 لمعلا باحصأ ءارأ فارشتسا- نيجيرخلا ت�وتسم يف لمعلا باحصأ ءارآ عالطتسا – فيظوتلا

 .)مسقلاو جم�ربلل ةمهملا تاررقملا يف
 .)مسقلا يجيرخ ةطبار لثم( نيجيرخلا عم لصاوتلا لبس ليعفت -
 ينعملا جم�ربلا نم ةدافتسالا ىدمل مهمييقت نع فئاظوب اوقحتلا نيذلا نيجيرخلا ءارّا عالطتسا -

 .اهتسارد قباسلا تاررقملا ت�وتحمو
 نم نوكتت ثيحب مسقلا نم رارقب يلمعلا ةيبرتلا ةعباتم ةنجل لكشت :يلمعلا ةيبرتلا ةعباتم ةنجل :ًاسداس
  .مسقلل اهريراقت عفرتو ،ةدعاسمو ةسيئر
 

 .ليجستلل طورشلا ءافيتسا نم دكأتـلاو ةيميداكألا تالجسلا صحف -
 .تاضورل¾ نهيلجستو تابلاطلا رصح -
 .تابلاطلا عم ةئيهتلا عامتجا دقع -
 .لمعلا شرو ديدحتو سيردتلا ةئيه ءاضعا عم قيسنتلا -

 ةسيئر نم نوكتت ثيحب مسقلا نم رارقب تالداعملا ةعباتم ةنجل لكشت :تالداعملا ةعباتم ةنجل :ًاعباس
 .مسقلل اهريراقت عفرتو ،ةدعاسمو

 نم اهليوحت متي يتلاو داوملا ةلداعم لوح تابلاطلا نم مسقلل ةدراولا تابلطلا لابقتسا -
 .مسقلا سيئر

 دعب مسقلا جراخ اهتسارد مت يتلا داوملا /تاررقملا قفاوت لاح يف ةلداعملا ةيلمعب مايقلا -
 فالتخالل ًارظن ةلداعملا مدعو ةقفاوملا مدع حيضوت وأ مسقلا داومل تادرفمل¾ اهتنراقم
 .داوملا تادرفم نيب

 .تابلاطلل داوملا ةلداعمب ةصاخلا ةنجللا رضاحم دادعإ ةعباتم -
 .تالداعملا لامكتسال مسقلا ةسيئر ىلا رضاحملا ميلست ةعباتم -



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٣٣ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 ءارجإل ةفلتخملا ماسقألا ىلع ،اهتلداعم دارملا مسقلا جراخ نم يتلا تاررقملا عيزوت -
 اهعفر مث نمو )ماسقألا نيب( اهلخادو ةيلكلا جراخ نم تالوحملا تابلاطلل تالداعملا
 .تاءارجإلا مامتإل ةيميلعتلا نوؤشلل ةيلكلا ةليكو بتكمل

 ،ةدعاسمو ةسيئر نم نوكتت ثيحب مسقلا نم رارقب ليوحتلا ةعباتم ةنجل لكشت :ليوحتلا ةعباتم ةنجل :ًانم{
 .مسقلل اهريراقت عفرتو

 .ماسقألا نيب ليوحتلا ةيلا حتف ةعباتم -
 ةلباقملا تارامتسا ميمصتو حيحصتلا جذامنو ةيريرحتلا تارابتخالا جذامن ةباتكو دادعا -

 .ةيصخشلا
 .تالوحملا تابلاطلل يريرحتلا رابتخالا دعوم ديدحت -
  .تالوحملا تابلاطلا عم ةيصخش تالباقم دقع -
 .تابلاطلا رايتخالل ةيصخشلا ةلباقملاو يريرحتلا رابتخالا جئاتن دصر -

 نوكتت ثيحب مسقلا نم رارقب تارابتخالا ريس ةعباتم ةنجل لكشت :تارابتخالا ريس ةعباتم ةنجل :ًاعس�
 .رابتخالا تقو تابقارملا عيزوتو ميظنتب ةنجللا صتخت ،مسقلل اهريراقت عفرتو ،ةدعاسمو ةسيئر نم
  :ةنجللا ماهم        

  .ةنجلل¾ ةصاخلا تاعامتجالا روضح -
 .ا� ةصاخلا ةحئالل¾ مازتلالاو ،تارابتخالا لوادج دادعإ ىلع فارشإلا -
 .اهريس ىلع نانئمطالاو ،تارابتخالا تاعاق ىلع ةيمويلا تالوجلا -
 .دجو ْنإ صقنلا ِّدسو ،رخأتلا تالاح طبضل تابقارملا ةعباتم -
 .ةصتخملا ةهجلل ا� عفرلاو ،ا� ةصاخلا رضاحملا قفو تارابتخالا يف تابلاطلا تافلاخم ليجست -
 تاحرتقم ضرع عم ،تايبلسلاو تايباجيإلل ةنمضتملا ةيماتخلا ريراقتلاو ،ةيمويلا ريراقتلا ةباتك -

 .اهلحل



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٣٤ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 مسقلا نم رارقب ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةعباتم ةنجل لكشت :ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةعباتم ةنجل :ًارشاع
 .مسقلل اهريراقت عفرتو ،ةدعاسمو ةسيئر نم نوكتت ثيحب

 .ةميلعتلا ةيلمعلا ماظتنا -
 .تارضاحملا ءاطعإ يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ ماظتنا ةعباتم -

 
v سيردتلا ةئيه ءاضعأ نوؤش ةنجل:  

 ،نييعت نم مهمكح يف نمو سيردتلا ةئيه تاوضعب ةصاخلا نوؤشل¾ ةماع ةفصب مامتهالا :فدهلا
 .تاثعتبملاو ثاعتبالا صخي ام كلذكو خلا...ةراعإو ،بدن ،هيقرت

 ةئيه تاوضع نم لقألا ىلع ةثالث نم نوكتتو مسقلا نم رارقب ةنجللا هذه لكشت :ةنجللا ليكشت
 .مسقل سلÇ اهريراقت عفرتو ،مسقل¾ سيردتلا

 :ةنجللا ماهم

 تالباقملا ءارجاو ،مsابلط ةسارد لالخ نم ددجلا سيردتلا ةئيه تاوضع نييعت يف رظنلا -
 .اsايصوتو اهرضاحمب مسقلا سلجم ىلا عفرلاو ،مهعم

 مسقلا سلجم ىلا عفرلاو ،مهقاروأ صحفو ،سيردتلا ةئيه تاوضع ةيقرت تابلط يف رظنلا -
 .اsايصوتو اهرضاحمب

 ةراعالاو بدنلاو ،لقنل¾ ةقلعتملا مهمكح يف نمو سيردتلا ةئيه تاوضع تابلط يف رظنلا -
 ةيبيردتلا تارودلاو لمعلا شروو تارمتؤملا روضحو )غرفتم ريغو غرفتم( ةراشتسالاو ةلاقتسالاو
 .مسقلا سلجم ىلا ا� عفرلاو



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٣٥ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 عفرلاو ،مهل ةبسانملا فيظوتلا تارابتخا ءارجإو ،نيثحابلاو نيرضاحملاو نيديعملا نييعت يف رظنلا -
 .مسقلا سلجم ىلا تايصوتل¾

 نوبغري يتلا جماربلا ةمالس نم ققحتلاو ،نيرضاحملاو نيديعملا ثاعتبا تابلط يف رظنلا -
 نم اهريغو ،لوبقلا قاروأ ةحص نمو ،ثاعتبالا يف مسقلا ةسايس عم ًايشمتو ،ا� قاحتلالا
 .قئÊولا

v عمت�ا ةمدخو يملعلا ثحبلا ةنجل: 

 حئاوللاو تاسايسلا عم ىشامتي امب ،مسقل¾ عمتÇا ةمدخو يملعلا ثحبلا نوؤش ةعباتم :فدهلا
 .ةقالعلا تاذ ةيجيتارتسالا ططخلاو ةعماجل¾

 :يلاتلا وحنلا ىلع اهعيزوت متي ثيحب مسقلا نم رارقب ةنجللا هذه لكشت :ةنجللا ليكشت

 ،ةدعاسمو ةسيئر نم نوكتت ثيحب مسقلا نم رارقب يملعلا ثحبلا ةنجل لكشت :يملعلا ثحبلا ةنجل :ًالوأ
 .مسقلل اهريراقت عفرتو

 :ةنجللا ماهم

 .اهذيفنت ةعباتمو مسقلل ةيثحبلا ةطخلا دادعا -
 .اهمييقتو مسقل¾ سيردتلا ةئيه تاوضعل يملعلا جاتنلا ةدعاقل ةسارد -
 يملعلا ثحبلا ةدامع نم درت يتلا يملاعلا فينصتلا تاذ ةيملعلا تالÇا مئاوق ةعجارم -

 .اهلوح تاحرتقملا ميدقتو ،اهيف رشنلا ىلع تاوضعلا ثحو
 هتابقع للذتو مسقل¾ يملعلا ثحبلا ةكرح معدت يتلا تار�زلاو تايقتلملاو جماربلا حارتقا -

 .ةددجتملا ه�اضقب يعولا ىوتسم نم عفرتو



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٣٦ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 ،يملعلا لاصتالا ،ةموعدملا ثوحبلا( سيردتلا ةئيه تاوضع نم ةمدقملا تابلطلا ةسارد -
 حئاولل اهتقباطمو ثاحبألا ةدوج مييقتو )خلا.... ةيثحبلا تاكارشلا ،يملعلا غرفتلا
  .مسقلا سلÇ تايصوتل¾ عفرلاو تاسايسلاو

 .مسقلا سلÇ تايصوتل¾ عفرلاو يملعلا ثحبلا ةكرح معد فد� يونسلا مييقتلا ءارجإ -

 نوكتت ثيحب مسقلا نم رارقب يعوطتلا لمعلا ةنجل لكشت :)عمت�ا ةمدخ( يعوطتلا لمعلا ةنجل :ًاين{
 .مسقلل اهريراقت عفرتو ،ةدعاسمو ةسيئر نم

 .ةدوجلا ريياعمو رطأ قفو ةمادتسملا ةيمنتلاو عمتÇا ةمدخ تاسايس رشن يف ةمهاسملا -
 عمتÇا �اضقب ةقلعتم ةيعون ثاحبأو تاساردو ةيعمتجم جمارب ميدقتب تاوضعلا ةيعوت ىلع لمعلا -

 .هتالكشمو
 .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا عم ةيجيتارتسا تاكارش ماربإ قيرط نع يعمتÇا لماكتلا قيقحت ىلا يعسلا -
 ةمدخ يف تاعورشملا كلت تاماهسإ جتاونو هؤاضعأو مسقلا اهذفن يتلا تاعورشملا بيوبتو عمج -

 .ةيمنتلا ططخو عمتÇا
 لالخ نم عمتجملل يمدخلا رودلا دودرم ميظعتل تابلاطلا ىدل ةردابملا حور ةيمنتو عيجشت -

 .مسقل¾ ةينعملا ناجللا عم قيسنتل¾ تاروشنملاو تاودنلا
 .اهذيفنت ةعباتمو يلحملا عمتÇاو مسقلا نيب ةقالعلا زيزعتل ةيلمع جمارب عضو -
 .ا� مايقلا جم�ربلا مزتعي يتلا عمتÇا ةمدخ تايلعافو ةطشنأل ةطخ عضو -
 .ةقباسلا ةيساردلا ماوعألا يف مسقلل عمتÇا ةمدخ ةطشنÃ لماك فلم زيهجت -
 .عمتÇا ةمدخ ةطشنÃ تابلاطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعا ةكراشم ةبسن رصح -
v ةدوجلاو ريوطتلا ةنجل:  

 .مسقل¾ ةدوجلاو ريوطتلا نوؤش صخي ام لكب مامتهالا :فدهلا



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٣٧ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 :يلاتلا وحنلا ىلع اهعيزوت متي ثيحب مسقلا نم رارقب ةنجللا هذه لكشت :ةنجللا ليكشت

 نم لقألا ىلع ةعبرأ نم نوكتتو مسقلا نم رارقب ةنجللا هذه لكشت :جم@ربلا ريوطت ةعباتم :ًالوأ
 .مسقلل اهريراقت عفرتو ،مسقل¾ سيردتلا ةئيه تاوضع

  :ةنجللا ماهم    
 ريوطتلل ينمز ةطخ عضوو اهريوطت ىلع سيردتلا ةئيه تاوضع ثحو جهانملا ةعجارم -

 .لمعلا قوسل مهدادعإل كلذو تاجيرخلل ةيلعفلا تاجايتحالا عم بسانتي امب رمتسملا
  .ةبلاطلل ةحاتملا ملعتلا رداصم عم جهانملا ةقباطم -
 .جم�ربلل ملعتلا تاجرخمب اهطبرو تاررقملل ملعتلا تاجرخم مييقتو ةعجارم -
 .سيردتلل قرط ثادحتسا -
  .هتشقانمو حرتقملا ريوطتلا ضارعتسال ةيساردلا تاررقملا يقسنم عم ةيرود تاءاقل دقع -
 يلمعلاو يميداكألا دادعإلا نمضيو ةيراركتلا مدع نمضي امب جهانملا ت�وتحم قيسنت -

 .تابلاطلل جردتملاو قسانتملا
 دامتعإلا تابلطتم عم قفاوتي امب ًايئارجإو ًايلكش تاررقملا ريرقتو فيصوت ةعجارم -

 .يميداكألا
 .يميداكألا دامتعإلا تابلطتم عم قفاوتي امب تابلاطلا تامييقت ةعجارم -
 ديكوتو نامض ةنجل ىلا هلاسرإو جهانملل ةحرتقملا ريوطتلا تازاجنإ نع يلصف ريرقت دادعإ -

 .ةيلكل¾ جهانملا ريوطت ةنجلو مسقلا سلجم ىلع هضرعل اديهمت هقيثوتل ةدوجلا
 يف حرتقملا ريوطتلا حاجن ىدم نع ريرقت دادعإو اهرارقإ دعب ةديدجلا تارارقلا ذيفنت ةعباتم -

 .لمعلا قوسل بسانملا دادعإلا نمضي امب تابلاطلل ةيلعفلا تاجايتحإلا ريفوت
 ةنجل ىلا هعفرو ةحرتقملا تاررقملا هذه قيبطت هجاوت دق يتلا ت¾وعصلا نع ريرقت دادعإ -

 .ةبسانملا تاوطخلا ذاختال مسقل¾ ةدوجلا ديكوتو نامض



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٣٨ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 يف اهعيمجتو يسارد لصف لك ةيادب عم تاررقملا فيصوت جذامن ثيدحتو دادعإ ةعباتم -
 .كلذل دعملا فلملا
 ةيساردلا تاررقملا عيمجل كلذو تابلاطلل اهريفوتو ةرصتخملا ةيداشرإلا جذامنلا دادعإ ةعباتم -

 .يسارد لصف لك ةيادب عم
 يناثلا عوبسألا ةياÄ هاصقأ دعوم يف اهعيمجتو اهميدقتو تاررقملا ريرقت جذامن دادعإ ةعباتم -

 .قباسلا يساردلا لصفلا يف اهسيردت مت يتلا تاررقملا نع كلذو يسارد لصف لك نم
 تاررقملا فيصوت ثيدحتو رفاوت ثيح نم ةيساردلا تاررقملا نع يلصف ريرقت دادعإ -

 ةدوجلا ديكوتو نامض ةنجل ىلا اهميدقتو يميداكألا دامتعالل ةينطولا ةئيهلا جذامنب اهمازتلاو
  .مسقل¾

 نم لقألا ىلع هوضع نم نوكتتو مسقلا نم رارقب ةنجللا هذه لكشت :ةدوجلا تابلطتم ةعباتم :ًاين{
 .مسقلل اهريراقت عفرتو ،مسقل¾ سيردتلا ةئيه تاوضع

 .ةيساردلا ةطخلا تاررقم تافلمو ريراقتو فيصوت مالتساو ةعجارم -
 دامتعالاو ةدوجلا ةدامع نم ةدراولا تادجتسملا ىلع مسقل¾ سيردتلا ةئيه ءاضعأ عالطا -

 يميداكألا
 ةيئاصحإلا ت�راقملا ضرع هيف متي يسارد لصف لك ةياÄ دعب نيموي ةدمل لمع ةشرو قيسنت -

 .ررقم لكب ةقلعتملا تايثيحلا ةشقانمو
 لقألا ىلع هوضع نم نوكتتو مسقلا نم رارقب ةنجللا هذه لكشت :ينورتكلالا مسقلا عقوم ةعباتم :ًاثل{
 .مسقلل اهريراقت عفرتو ،مسقل¾ سيردتلا ةئيه تاوضع نم

 .ينورتكلإلا عقوملا ىلع مسقلا تامولعم ةفاك ثيدحت ىلع لمعلا -
 .عقاولل ةقباطمو ةحيحص يه ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةروشنملا تامولعملا نأ نم دكأتلا -
 .عقوملا ىلع اهتيبثت ةعباتمو تاليدعت ةيÃ ينورتكلالا مسقلا عقوم ةنجل ديوزت -

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٣٩ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةيبالط تاداشرإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ةيبالط تاداشرإ



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٤٠ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 :/.ما,+ا بلاطلا قوقح

 :89يدا5ألا لا,2ا /1 

 NOفوت لالخ نم ةلوHسو رس5ب ةساردلاو باعيBسالا قيقحتل ةبسانملا ةيساردلا ةئ5بلا ھل رفوت نأ ,+ بلاطلا قح .١

Pمإلا ةفاRةحاتملا ةيميلعتلا تاينا WXةمد Yلا اذHفد. 

 ماRحألل اقفو كلذو اHسردي fgلا ً ةيعماWdا تاررقملاب ةطبترملا ةفرعملاو ةيملعلا ةداملا a`ع لوص[Wا ,+ بلاطلا قح .٢

 .sgيداPألا لمعلا مكحت fgلا ةيعماWdا حئاوللاو

 a`ع عالطالا اذكو ،ھل ةحاتملا تاصصختلاو مسقلا وأ ةيلRلاب ةيساردلا ططWXا a`ع لوص[Wا ,+ بلاطلا قح  .٣

 .ليB�dلا دعاوقو ماظنلا ھل اHحيBي fgلا تاررقملا ,+ ھلي��d ءارج{و ةساردلا ءدب لبق ةيساردلا لوادWdا

 ةيملعلا تاعاسلا ءافيBساو تارضا[�ا تاقوأو ديعاومب ةعماWdاب س�ردتلا ةئيY ءاضعأ ديقت ,+ بلاطلا قح .٤

 ءاطعإ متي نأ a`ع كلذ نع نالعإلا دع�و ةرورضلا ةلاح ,+ الا ا��اقوأ NOيغ� وأ تارضا[�ا ءاغلإ مدعو اHل ةيلمعملاو

 دع� كلذو ررقملا ءافيBسال س�ردتلا ةئيY وضع لبق نم ا��ع بيغتلا وأ اYؤاغلإ مت fgلا كلت نع ةليدب تارضاحم

 .كلذ مامتإب �gعملا مسقلاو ةبلطلا عم قيس�تلا

 ھيضتفت ام شاقنلا زواجتي مل ام ،س�ردتلا ةئيY ءاضعأ عم ةقئاللا ةيملعلا ةشقانملاو راسفتسالا ,+ بلاطلا قح .٥

 ةي�تكملا تاعاسلا ءانثأ وأ ةرضا[�ا ءانثأ كلذ ناP ًءاوس لاوحألا كلت لثم ,+ كولسلاو ةقايللا دودحو ةماعلا بادآلا

 .بلاطلا ةلباقمل ةنلعملا

 ليB�dلاو ةساردلا ماظن ھحيBي امل اقفو ھلمكأب g¢¡اردلا لصفلا فذح وأ ،ررقم يأ ةفاضإ وأ فذح بلاطلل قحي .٦

 .بلاطلل ا��ع نلعملاو كلذل ةدد[�ا ةO¤فلا ,+ كلذو ةعماWdا ,+

 كلت ةيلآ ميظنت ,+ ةعماWdا نع ةرداصلا تارارقلاو حئاوللا هررقت ام قفو كلذو تارابتخالا ,+ ھتباجإ ةقرو ةعجارم .٧

 .اHطباوضو ةعجارملا

 .ي»ا��لا ناحتمالل ھلوخد لبق ةيلمعلاو ةيلصفلا ھلامعأ تاــجرد عومجمب بلاطلا راعشإ .٨

 ھقوقح ةفاP ھئاطع{و بلاطلا ماO¤حاب ةعماWdا ي�وس�م نم نNلماعلاو نNفظوملاو س�ردتلا ةئيY ءاضعأ ما®¤لا .٩

 ةيبدألاو ةيميداPألا

 :89يدا5ألا >;غ لا,2ا /1

 ا�±ف ةماقملا ةطش°ألا ,+ ةكراشملاوً ةعماWdا اHمدقت fgلا ةيعامتجالا ةياعرلاو ةيلاملا ةناعإلاب عتمتلا ,+ بلاطلا قح .١

 .كلذل ةمظنملا ةيعماWdا تاميلعتلاو حئاولل اقفو

 .,µماWdا ىفشBسملا وا ةيبطلا ةرادإلا لخاد جالعلاب ةيفاRلا ةي[²لا ةياعرلا a`ع لوص[Wا ,+ بلاطلا قح .٢



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٤١ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 )اNOYغو– معاطملا –ة¹زكرملاً ةبتكملا – ,µماWdا نكسلا( ةعماWdا قفارمو تامدخ نم ةدافتسالا ,+ بلاطلا قح .٣

 .ةعماWdاب ا�¼ لومعملا مظنلاو حئاولل اقفو كلذو

 .قوفتملا بلاطلل اميس ال اماظن ةررقملا ةيداملا تآفاRملاو زفاو[Wا a`ع لوص[Wا ,+ بلاطلا قح .٤

 وأ ةيلRلا وأ مسقلا وأ س�ردتلا ةئيY ءاضعأ عم ھتقالع ,+ ھنم ررضتي رمأ يأ نم ملظتلا وأ ىوRشلا ,+ بلاطلا قح .٥

 قوقح ةيامح ةدحول ةمظنملا دعاوقلل اقفو ملظتلا وأ ً ىوRشلا ميدقت نو¹Rو ،ةعماWdا تادحو نم ةدحو يأ

 .ا��ع ةلوؤسملا ةWdHا لبق نم هاوRش NOصم ةفرعم نم بلاطلا نNكمتو ،بلاطلا

 رودص مدعو ،هدض عفرت ةي�يدأت ةيضق يأ ,+ ةعماWdاب ةHج يأ مامأ ھسفن نع عافدلا نم ھنيكمت ,+ بلاطلا قح .٦

 ھئاعدتسا دع� كلذو لوبقم NOغ رذعل ناP هروضح مدع نأ ت�ثي مل ام كلذو ھلاوقأ عامس دع� الإ ھقح ,+ ةÂوقعلا

 .ةثلاثلا ةرملل

 ماRحأ بجومب نأشلا اذY ,+ ةررقملا دعاوقلل اقفو كلذو هدض رداصلا يـبيدأتلا رارقلا نم ملظتلا ,+ بلاطلا قح .٧

 .ةي�يدأتلا ةحئاللا

 رارقل ةجيBن رش�لا كلذ نكي مل ام ھفلم تا¹وتحم رش° وأ ءاشفإ زوجي الو ھت5ضق a`ع ظاف[Wا ,+ بلاطلا قح .٨

 .بلاطلا قح ,+ ةي�يدأت ةÂوقع�

 ةمظنألل اقفو ھتاجايتحال ةبسانملاو ةقئاللا ةمدWXا a`ع لوص[Wا ,+ ةصاWXا تاجايتحالا يوذ نم بلاطلا قح .٩

 .ةيعماWdا دعاوقلاو

  :/.ما,+ا بلاطلا تابجاو

 :89يدا5ألا لا,2ا /1

 ءدبل ةمظنملا ديعاوملاو دعاوقلا ءوض ,+ ةيساردلا تابلطتملا ةفاRب مايقلاو ةساردلا ,+ ماظتنالاب بلاطلا ما®¤لإ .١

 ةمظنألاو حئاوللاب ةدراولا ماRحألل اقفو كلذو ،ةفاضإلاو فذ[Wاو راذتعالاو ليB�dلاو ل¹وحتلاو ا�Æيا�Åو ةساردلا

 .ةعماWdاب ة¹راسلا

 تاPرشلا ي�وس�م نم مNOYغو ةعماWdا ي�وس�م نم لامعلاو نNفظوملاو س�ردتلا ةئيY ءاضعأ ماO¤حاب بلاطلا ما®¤لإ .٢

 .تناP ةروص يأب لعفلا وأ لوقلاب ءاذيإلاب مHل ضرعتلا مدعو ةعماWdا لخاد بلاطلا نم هNOغو ةعماWdا عم ةدقاعتملا

 .ا�±ف ماظنلاو ماظتنالاو تارضا[�ا NOس� ةقلعتملا تاب5تO¤لاو دعاوقلا ماO¤حاب بلاطلا ما®¤لإ .٣

 ھباRترا ,+ ةدعاسملا وأ ھتلواحم وأ شغلا مدعو ا�±ف ماظنلاو تارابتخالاب ةقلعتملا تاب5تO¤لاو دعاوقلاب بلاطلا ما®¤لإ .٤

 ةعاق ,+ ةعونمم ةزHجأ وأ داوم لاخدإ وأ ر¹و®¤لا وأ ةيصÉXلا لاحتنا وأ تافرصتلا وأ روصلا نم ةروـص يأب

 .لماعملا وأ رابتخالا



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٤٢ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 يأب ا�±ف شغلا مدعو ةيملعلا ةYا®Ëل اقبط ررقملل ىرخألا ةيساردلا تابلطتملاو ثوحبلا دادعإ دنع بلاطلا ما®¤لإ .٥

 لاRشألا نم لRش

 :89يدا5ألا >;غ لا,2ا /1

 وأ اHكا�Æنا وأ ا�±لع لياحتلا مدعو اHل اذيفنت ةرداصلا تارارقلاو ا��اميلع�و اHحئاولو ةعماWdا ةمظنأب بلاطلا ما®¤لإ .١

افالخ ة®Nم وأ قح يأ a`ع لوص[Ìل ةروزم قئاثو ميدقت
ً

 .ةقالعلا تاذ ماRحألا ھب Í¢gقت امل 

 س�ردتلا ةئيY ءاضعأ وأ نNفظوملل اHميدقتو ةعماWdا ,+ بلاطلا دوجو ءانثأ ةعماWdا ةقاطبلا لمحب بلاطلا ما®¤لإ .٢

 .ةعماWdا لخاد بلاطلا ةلماعم ءا�Åإ متي نا Ïaاو مHلبق نم ا�Îلط دنع

 ًءاوس كلذ ,+ ةكراشملا وأ لمعلا نع اHليطع� وأ ا�¼ ثبعلا وأ فالتإلاب ةعماWdا تاRلتممل ضرعتلا مدع� بلاطلا ما®¤لإ .٣

 .تا®HNجتلا وأ ي°ابملاب اطبترم ا��م ناP ام

 ،اHل ةصص�Xا ضارغألل ا��ا®HNجتو ةعماWdا قفارم مادختساو ميظنتو ب5تO¤ب ةصاWXا تاميلعتلاب بلاطلا مازـتـلإ .٤

 وأ اHمادختسا ةبغر دنع تا®HNجتلا وأ قفارملا كلت لامعتسال ةصت�Xا ةWdHا نم قبسم نذإ a`ع لوص[Wا بوجوو

 .ھل تدعأ ام NOغ ,+ ا��م عافتنالا

 قالخألاب ةلخم لامعأ ةيأب مايقلا مدع�و ،ةيمالسإلاو ةيعماWdا فارعألل نNبسانملا كولسلاو يزلاب بلاطلا ما®¤لإ  .٥

 .ةعماWdا لخاد ةيعرملا ةماعلا بادآلا وأ ةيمالسإلا

 NOغ عمجتلا وأ جاعزإلا ةراـثإ مدـعو ا�±ف نNخدتلا نع عانتمالاو ةعماWdا قفارم لخاد ةنيكسلاو ءودHلاب بلاطلا ما®¤لإ .٦

 .كلذل ةصص�Xا نكامألا NOغ ,+ عورشملا عمجتلا وأ عورشملا

 :ةيبالطلا تاملظتلا عفر تاءارجا 

الوأ هرمأ عفري نأ ھيلع ةملظم عوقو لاح ,+ بلاطلا a`ع •
ً

 خ¹رات حوضوو ةقدب ا�±ف لصف¹و مسقلا س5ئر Ïaإ ايطخ 

 .اHعوقو ليصافتو ةملظملا

• Ôش¤Oي نأ طRا ةملظملا عفر نوÏa لا وأ مسقلا س5ئرÌdلاب ةيعرفلا ةنRعملا وأ ةيلHلا وأ دÌdةمئادلا ةن W]قوقح ةيام 

 .اHعوقو نم دحاو g¢¡ارد لصف نع د¹زت ال ةدم لالخ بلاطلا

 .مسقلا س5ئر Ïaا ھعفر متيف س�ردت ةئيY وضع وأ فظوم وأ رخأ بلاط دض ملظتلا ناP اذإ •

 .دHعملا وأ ةيلRلاب ةيعرفلا ةنÌdلا Ïaا ةرشابم عفري مسقلا س5ئر دض ملظتلا ناP اذإ •

 Ïaا ةرشابم عفرت ا��اليكو وأ دYاعملا وأ تايلRلا ءالكو دحأ وأ دHعملا وأ ةيلRلا ةديمع وأ ديمع دض ملظتلا ناP اذإ  •

 .بلاطلا قوقح ةيام[W ةمئادلا ةنÌdلا

 .ةمئادلا ةنÌdلا Ïaا ةرشابم عفري يفيصلا لصفلا ,+ ملظتلا ناP اذإ •



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٤٣ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 :ةفلت�Xا تاWdHا دنع ةملظملا ءاقب ةدم •

 .ةيعرفلا ةنÌdلا Ïaا عفرت مث ،موي ٢١ :مسقلا س5ئر •

 .بلاطلا قوقح ةيام[W ةمئادلا ةنÌdلا Ïaا عفرت مث ،موي ٣٠ :ةيعرفلا ةنÌdلا  •

 .موي ٤٥ :ةمئادلا ةنÌdلا •

 ؟ةعماWdا ,+ عبBت ةHج يأ Ïa{و ؟بلاطلا ةيامحو ھيجوتلاو بيدأتلا ةرادإ ,Ú ام /س

 بلاطلا نوئش ةدامعل عبBت ةرادإ ,Úو ھنايك ماO¤حاو ھفاصن{و ھتمارك ظفح نم بلاطلا تابجاوو قوقحب �Üع� ةرادإ ,Ú/ج 

 .ةعماWdاب

  ؟ا�±لع لوص[Wا بلاطلل نكمي فيكو ؟بلاطلا ةيامحو بيدأتب ةصاخ ةحئال دجوت لY /س 

 .ةعماWdا عقوم a`ع ةدامعلا ةحفص لالخ نم ھيلع لوص[Wا نكم¹و ةحئال دجوي مع° /ج

 ؟ةعماWdا ةمظنأل ةفلا�Xا بلاطلا قحب قبطت تاÂوقع دجوت لY /س  

 مY نم /س .ةعماWdاب بلاطلا تابجاوو قوقح ةحئال نم سماWXا بابلا ,+ ةحئاللا ا�±لع تصن دق تاÂوقع كانY مع° /ج 

 ؟بيدأتلا ةرادإل م�Æلاحإ بجوتسÔ ي»اللا بالطلا

 .مHماسقأ وأ ةيميلعتلا م��ا¹وتسم تناP ايأ ةعماWdا حئاولو ةمظنأل نNفلا�Xا بلاطلا مY /ج 

  ؟ھيلإ ةÂوس�ملا ةفلا�Xاب بلاطلا غالبإ متي فيك /س 

 .بلاطلا اHل ع�اتلا مسقلا وأ ةيلRلا ةبطاخم ق¹رط نع ةفلا�Xا بلاطلا غالبإ متي /ج

 ؟بيدأتلا ةنÌdل ةفلا�Xا بلاطلا ءاعدتسا متي فيك /س

 .بلاطلا ا�¼ سردت fgلا ةيلRلا ق¹رط نع بيدأتلا ةنÌdل فلا�Xا بلاطلا ءاعدتسا متي /ج 

 ؟ىرخأ ةسلج Ïaإ بيدأتلا ةنWd مامأ هروضح ليجأت بلاطلل قحي لY /س

 .لوبقم رذع� ةنÌdل مدقت اذإ هروضح ليجأت بلاطلل قحي مع° /ج 

 ؟اHعم قيقحتلا ءانثأ ءاش� نم راضحإ بلاطلل قحي لY /س  

 .ھتارáOمو ھàdب ءالدإلل ھتدعاسمل نكمي نم راضحإ بلاطلل قحي مع° /ج 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٤٤ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 ؟ةفلاخملل ھباRترا بلاطلا a`ع ت�ث ةلاح ,+ يماظنلا ءارجإلا وY ام /س

 .بيدأتلا ةنWd هردقت ھقحب âgيدأت رارق ردصي ھنإف ةفلاخم بلاطلا باRترا دنع /ج 

 ؟بلاطلا بيدأت ةنWd نم ھقحب رداصلا âgيدأتلا رارقلا a`ع ضاO¤عالا بلاطلل قحي لY /س  

 تابجاوو قوقح ةحئال نم )٦٥( مقر ةداملا بجومب ھقحب رداصلا âgيدأتلا رارقلا a`ع ضاO¤عالا بلاطلل قحي مع° /ج 

 .ھقحب رداصلا رارقلاب فلا�Xا بلاطلا غالبإ خ¹رات نم اموي ٦٠ اYاصقأ ةدم ,+ ةعماWdاب بلاطلا

 ؟ةعماWdاب بلاطلا تابجاوو قوقح ةحئالب ا�±لع صوصنملا تاÂوقعلا NOغ ةنÌdلا اYردصت نأ نكمي تاÂوقع كانY لY /س

 قوقح ةحئال نم )١٦٨( مقر ةداملاب ا�±لع صوصنملا تاÂوقعلا NOغ بيدأتلا ةنWd اYردصت نأ نكمي تاÂوقع كانY س5ل ال /ج 

 .بلاطلا تابجاوو

 ؟فلا�Xا بلاطلا قحب ةي�يدأت ةÂوقع ردصت نأ اHل قحي بلاطلا نوئش ةدامع� بيدأتلا ةنNO Wdغ ىرخأ ةHج كانY لY /س  

 .فلا�Xا بلاطلا قحب ةي�يدأتلا تاÂوقعلا رادصإ ,+ ق[Wا اHل fgلا ,Ú بيدأتلا ةنWd /ج 

 ؟ةعماWdا ةمظنأب ھملع مدع ةàdب ةÂوقعلا نم ةفلاخم بكترا يذلا بلاطلا ىفعÔ لY /س

 ةداملا ھيلع تصن ام بسحب كلذو ةعماWdا ةمظنأب ھملع مدع ةàdب ةÂوقعلا نم ةفلاخم بكترا يذلا بلاطلا ىفعÔ ال /ج 

 .ةعماWdاب بلاطلا تابجاوو قوقح ةحئال نم )١٦٦( مقر

 ءاضعأ نم وضع يأ نم ھنم ررضتت رمأ يأ نم ةعماWdاب ةصت�Xا تاWdHا Ïaإ ىوعد عفرو ملظتلا بلاطلل قحي لY /س  

Yاب س�ردتلا ةئيWd؟ةعما 

 .ھنم ررضتت رمأ يأ ھيلع عقو اذإ ةعماWdاب ةصت�Xا تاÌdHل ىوعد عفر بلاطلل قحي مع° /ج 

 ؟ةرورض كانY نكي مل اذإ ھتاRلتمم نم ءå¢g يأ ش5تفت وأ ايصäX ھش5تفت لوبق نع عانتمالا بلاطلل قحي لY /س

 .,æدتس� ةرورض كانY نكي مل ام عانتمالا ھل قحي مع° /ج 

 ؟هأطخ ناP امHم ةجردلا سفنب بلاطلا a`ع ةعقوملا تاÂوقعلا نوRت لY /س  

 .أطWXا فالتخاب فلتخت تاÂوقعلا نأ كش ال /ج 

 ؟ة¹رس اYدض وأ بلاطلا Wçاصل ةرداصلا تارارقلا نوRت لY /س 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٤٥ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 .ة¹رس اHلP بلاطلا قحب ةرداصلا ةيقوق[Wاو ةي�يدأتلا تارارقلا عيمج مع° /ج 

 ةيعما01ا تاقاطبلا رادصإ ةدحو

 :ةيعماWdا ةقاطبلا

Ú, Yا بلاطلا ة¹وWdملا بلاطلاب ف¹رعتلا ةليسوو ةيعما�dتع�و ،ىرقلا مأ ةعماج ,+ لáO اW]ع لوص`a ا ةقاطبلاWdةيعما 

ارمأ
ً

ايمازلإ 
ً

 Wdع يوتحتو ،ىرقلا مأ ةعماج ,+ نيديقملا بالطلا عيم`a ا مقرلا ،بلاطلا مسا( :ةيلاتلا تانايبلاWdماµ,، ةروص 

 .)ة¹وHلا مقر ،ةيس�Wdا ،مسقلا ،ةيلRلا ،بلاطلا

  :/Sي اميف اPمادختسال ةعما,+ا /1 ةلوبقم بلاط لIل ةيعما,+ا ةقاطبلا ردصت  

 .ةيعماWdا ةنيدملا ,+ ة¹وHلا تابثإ •

 .ةعماWdا قفارم ضع� نم ةدافتسالا ,+ اHمادختسا •

 .رابتخالا ةعاق لوخد دنع •

  :بالطلل ةيعما,+ا ةقاطبلا ماIحأو طورش 

 .اناجم ةيعماWdا ةقاطبلل لوألا رادصإلا a`ع لوص[Wا ىرقلا مأ ةعماج ,+ بلاطلل قحي .١

 نمألا ةرادإ يفظومل اYراHظ{و امئاد ,µماWdا مر[Wا ,+ اHلمحو ةيعماWdا ھتقاطب a`ع ةظفا[�ا بلاطلا a`ع بجي .٢

 .ةعماWdا ,+ ,µماWdا

 ضع� ميدقت بédو ةÂوقعلل بلاطلا ضرعÔ ،ةفلت�Xا ةعماWdا قفارم ,+ ةيعماWdا ةقاطبلا لمح مدع نإ  .٣

 .تامدWXا

 بلاطلا عضختو ةعماWdا حئاولل كا�Æنا áOتعÔ ،ةقاطب ر¹وزت وأ رخأ بلاطل ةع�ات ةقاطب مادختسا وأ ةزايح نإ  .٤

 .ةعماWdا ةرادإ اYرقت ةي�يدأت تاءارجإل

 ا�Åادقف نع ي�الطلا معدلل بلاطلا نوؤش ةدامع ةلاPوب تادوقفملا بتكم غلابا بلاطلا a`ع ،ةقاطبلا نادقف ةلاح ,+ .٥

 .روفلاب

 .ةددحم موسرب دقاف لدب جارختسا متي  .٦

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٤٦ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 ةيعما,+ا ةقاطبلا تارادصإ

 ةقاطبلا رادصإ

 )دجتسملا )بلاطلل

 )بلاطلل ةقاطبلا رادصإ

 )دقاف لدب

 بلاطلل ةقاطبلا رادصإ

 ) فلات لدب(

 بلاطلل ةقاطبلا رادصإ

 ) تانايبلا ليدع�(

• bنوؤـــــــــــش ةدامع نلع 

 لودــــــج نــع بالــطــلا

 دـــــــــــيـــــــــــعاوـــــــــــمل 9ـــــــــــjـــــــــــمز

 ةــقاـــطبلا جارختــــــــــــسا

 /1 بـلاـطلل ةـيعماـ,+ا

 نيدـــــجتــــــــــــسملا ىقتلم

 لــــــ5 ھــــــمـــــظـــــنـــــت يذــــــلا

 ./.ماج ماع ةيادب

 رادــــــــــــــصا لوبق متي ال •

 ةــــيعماــــ,+ا ةــــقاــــطبلا

 ةــــــuوـــــPـــــلا دوـــــجوـــــب الا

 ةداــــــفإ وا ةــــــيـــــنـــــطوـــــلا

 ن;يدوعــسلل )ماظتنا

 وأ ةـــماـــقإلا لــــــــــــــصأو)

 >ـ;ـغـل( ماــــــظـتـنا ةداــــــفا

 )ن;يدوعسلا

 ةـــــقاـــــطبلا دـــــقف ةـــــلاـــــح ,+

 بـــلاـــطلا حنمي ةـــيعماـــWdا

 اــقفو ةــليدــب ىرخأ ةــقاــطب

 (100 ةددــ[�ا موـــــــــــــسرلل

 )لا¹ر

 لدـــــــب جارـخـتــــــــــــــسا مـتـي •

 طرــــــش� ةقاطبلل فلات

 ةـــــــقاـــــــطـــــبـــــلا راـــــــــــــــــــضحا

 .ةفلاتلا

 موـــــــــــــــــــــــسر دـــــــــــجوـــــــــــي ال •

 ةقاطبلل

 بــلاــطلا ھــجوتي •

 نع لوؤسملا بتكملا Ïaا

 ةـــلاـــPوب ھـــتاـــناـــيب لـــيدـــع�

 لوــــــــــــبــــــــــــقــــــــــــلا ةداــــــــــــمــــــــــــع

 بـــــــلــــطــــب لـــــــيــــdــــــــــــــــ�Bــــلاو

 .ھتانايب ليدع�

 لـــــــيدـــــــعــتــلا دـــــــع •

 aـــــÏإ بـــــــلاـــــــطـــــلا ھـــــــجوـــــتـــــي

 رادــــــــــــــــصا ةدـــحو بـــتكم

 ةــــــيعماــــــWdا تاــــــقاــــــطبلا

 ةـــــــقاـــــــطـبـلا جارـخـتــــــــــــــسال

 ةقاطبلا راضحا طرش�

 .ةميدقلا

 موـــــــسر دجوي ال •

 ةقاطبلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٤٧ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

  تآفا7ملا

 :طورش ةدع ھب رفاوتت نأ بجي ة¹رHشلا ةأفاRملا بلاطلا قحتسfÜ Ôح

 .ةساردلا ,+ مظتنم بلاطلا نوRي نأ .١

 . ةيدوعس مأ نم وأ ةيجراخ ةحنم a`ع ةلصاح يدوعس NOغ وأ ةيس�Wdا يدوعس بلاطلا نوRي نأ .٢

 فظوم بلاطلا نوRي الأ .٣

 .٤ نم ١ نم لقأ sgكاO¤لا ھلدعم نوRي الأ .٤

  :,Ïاتلا وحنلا a`ع ةيسارد ةلحرم لRل ةيماظنلا ةدملا بسح بلاطلل ةأفاRملا فرصت .٥

 

 ةأفاIملا رادقم ةيماظنلا ةدملا ةيساردلا ةلحرملا

 تايلIلا( سوuرولاIب

 ) ةuرظنلا

 ٨٥٠ اYرادــــــــــــــــــــــقم ة¹رHش ةأفاRم ةيسارد لوصف  8

الاـــــــ¹ر نوــــــــــــــــسمـــخو ةـــــــئاـــــــمـــناـــــــمـــث
ً

 

 تآـــــــفاـــــــRـملا كـــــــلـت نـم مــــــــــــــسحـ¹و

 تاـــــــPاOــ¤ــــــــــــــشالا ةـــــــمــيــق اـــــــ¹رــHــــــــــــــش

 قودــــــنـــــــــــــص Wçاـــــــــــــــــــصل ةــــــيبالطلا

 ماظنلا بسحب بلاطلا

 تايلIلا )سوuرولاIب

 )ةيملعلا

 ١٠٠٠ اYرادــــــقم ة¹رHش ةأفاRم ةيسارد لوصف 10

 كـــــــلـت نـم مـــــــــــــسحـ¹و لاـــــــ¹ر فـلأ

 ةـــــــمـــــــيـــــــق اـــــــ¹رـــــــHـــــــــــــــــــش تآـــــــفاـــــــRـــــــملا

 Wçاـــــــــــــصل ةـيبالطلا تـاPاO¤ـــــــــــــشالا

 بــــــــــــــــــسحب بـــــلاـــــطلا قودـــــنـــــــــــــص

 .ماظنلا

 تايلIلا( سوuرولاIب

 ) ةي{|لا

 g¢¡ارد لصف 12

 :زايتمالا ةأفا7م

 بسح .g¢¡ارد ماع لP ,+ زاتمم ريدقت a`ع لصا[Wا ةيعماWdا ةلحرملا ,+ بلاطلل لا¹ر فلأ ١٠٠٠ اYرادقم 

 :ةيلاتلا طورشلا

 .نNيلاتتم نNلصف لالخ قوف امو ٣٫٥ sgكارت لدعم a`ع لوص[Wا .١

 .ةيدوعس مأ نم وأ ةيجراخ ةحنم a`ع لصاح يدوعس NOغ وأ ةيس�Wdا يدوعس بلاطلا نوRي نأ .٢

 ة¹رHشلا ةأفاRملل ةيماظنلا ةدملا نمض زايتمالا نوRي نأ .٣



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٤٨ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 :ةصا�+ا تاجايتحالا يوذ نم بالطلا

 .ةنيعم لئاسوو ئراق لدب مساب ةسماWXا ةبترملا نم Ïaوألا ةجردلا بترمل ة¹واسم فيفكلا بلاطلل ة¹رHش ةيلام ةناعا .١

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ةرازو لبق نم اYديدحت مت¹و قاعملا بلاطلل ةقاعإ لدب ةأفاRم .٢

 :ن;يدوعسلا >;غ بالطلا

 :ةيلاتلا تاناعإلاو تآفاRملا ةيعماWdا ةلحرملا ,+ ةيدوعسلا ةيÂرعلا ةكلمملا جراخ نم ةيمسرلا ةحنملا بلاطل فرصي 

 .يدوعسلا بلاطلل فرصي ام قفو ة¹رHش ةأفاRم .١

  .g¢¡ارد ماع لP ,+ زاتمم ريدقت a`ع ةلصا[Wا ةيعماWdا ةلحرملا ,+ بلاطلل لا¹ر فلأ ١٠٠٠ اYرادقم زايتما ةأفاRم .٢

 :ةuرPشلا ةأفاIملا فقوت

 لصفلا نع بلاطلا ض¹وع� متي الو ةأفاRملا فرص فقوتي g¢¡اردلا لودWdا رودص دع� ةساردلا نع راذتعالا دنع .١

  .مسقلا نم جرختلل ةررقملا ةدملا نع د¹زي يذلا

 ةيسارد لوصفب ا��ع ضوع�و ةلجؤملا لوصفلا ,+ ةأفاRملا فرص فاقيإ متي g¢¡اردلا لودWdا رودـص لبق ليجأتلا دنع .٢

 .ةيفاضإ

 .١ نع sgكاO¤لا اHلدعم ضافخنا ب�س� sgيداPأ راذنإ a`ع بلاطلا لوصح دنع .٣

 سو¹رولاRبلا ةلحرم بالطل ة¹رHشلا تآفاRملا فرص طباوض

 .ةيماظنلا ةدملا زواجتي يذلا بلاطلل ةأفاRملا فرصت ال .١

 .ةيماظنلا ةدملا نمض ليجأتلا ةO¤ف بسحت ال .٢

 .ةيماظنلا ةدملا نمض عاطقنالا ةO¤ف بسحت ال .٣

 .sgيداPأ راذنإ اHل ھجو يذلا بلاطلل ةأفاRملا فرصت ال .٤

 .ةساردلا نع رذتعا يذلا بلاطلل ةأفاRملا فرصت ال .٥

 .ةساردلا لجأ يذلا بلاطلل ةأفاRملا فرصت ال .٦

 fgلا ةيساردلا تادحولا ددع a`ع ًءانب ميلعتلا ةرازول عبBت ال ةعماج نم لو[�ا بلاطلا اYاضمأ fgلا ةدملا بسحت .٧

الصف ةيسارد ةدحو رشع ةسمخ لP بسحت ثيحب بلاطلل تلدوع
ً

ايسارد 
ً

 .بسحي ال كلذ نع لق امو 

 .ةيماظنلا ةدملا نمض ميلعتلا ةرازول ةع�اتلا تاعماWdا نم لو[�ا بلاطلا اYاضمأ fgلا ةدملا بسحت .٨

 .ةيماظنلا ةدملا نمض راذتعالا ةO¤ف بسحت .٩

 .ةدحاو ةرم نيدفاولا بالطلل) ليحرت لدب (جرخت لدÂو مودق لدب فرصي .١٠

 .ةصاWXا تاجايتحالا يوذ نم بالطلل ةقاعإ لدب فرصي .١١



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٤٩ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 :ةأفاRملا فرصل ةعبتملا تاوطWXا

 نابيآلا باسح مقر لي��d بلاطلا a`ع بجي دد[�ا تقولا ,+ ةأفاRملا لوزن نامضل

 نع ةعماWdا عقومب ةينوO¤كلإلا ةباوبلا لالخ نم) فورحو ماقرأ a`ع تاناWXا يذY يوتحت ھناخ 24 نم نوRتي يذلاو (

 : ةيلاتلا تاوطWXا عابتإ ق¹رط

 كنب يأ ,+ äXò¢g باسح حتفب مق

 

 
 ةعماWdا عقومب ةينوO¤كلإلا ةباوبلا لالخ نم نابيآلا مقر ليB�dب مق

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٥٠ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 

 

 ؟ةأفاRملا a`ع لوص[Wا تابلطتم ,Úام / س

 .ةيساردلا ھتاررقم عيمWd ل�dم نوRي نأو ،قوف امف 1 ھلدعم نوRي نأو ،ةمظتنم بلاطلا نوRت نأ / ج

 ؟ةيبالطلا تآفاRملا فرصل ةيماظنلا ةدملا مك / س

 زايتما ةنسو تاونس 4 نانسألا بطو ةلديصلا fgيلP ،ةيسارد لوصف 8 يأ تاونس Ú, 4 ة¹رظنلا تايلRلا بالطل ةبس�لاب / ج

 .زايتما ةنسو تاونس õg 6ف بطلا ةيلP صخي اميف امأ ،تاونس 5 لدعمب يأ

 ؟بلاطلا نع ةأفاRملا عطقنت fÜم / س

 .ةيماظنلا ةدملا ءا�Æنا لاح ,+ / ج

 ؟ةأفاRم اHل فرصت ةساردلا نع رذتعملا بلاطلا لY / س

 نأ امك راذتعالا ذيفنت خ¹رات بسح روHش ةثالث Ïaإ ن¹رHش نم ةأفاRم ھل فرصت مع° / ج

 .ةيماظنلا ةدملا ,+ بوسحم راذتعالا



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٥١ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 ؟تآفاRم ةيليYأتلا ةنسلا بالطل لY / س

 .ةيليYأتلا ةنسلل مYزايتجا دع� الا تآفاRم مHل فرصي ال / ج

 ؟ةأفاRم ةصاWXا تاجايتحالا يوذ نم بالطلل فرصي لY / س

 :ي�آلاÚ, Pو لدب عم فرصي مع° / ج

 .Ïaوألا ةجردلا ةسماWXا ةبترملاب بتار عم ةأفاRم :فيفكلا

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ةرازو نم ةقاعإلا ةبس° ددحتو نNتئف نYو :قاعملا

 .لا¹ر 1500 لدب عم ة¹رHش ةأفاRم ھل فرصي :ةقاعإلا طسوتم

 .Ïaوألا ةجردلا ةسماWXا ةبترملا بتار عم ة¹رHش ةأفاRم ھل فرصي :ةقاعإلا ديدش

ت لY / س
ُ

 ؟نيدفاولا بالطلل تآفاRم فرص

 .ةعماWdا نم مHجرخت fÜح تآفاRم مHل فرصي مع° / ج

 ؟تالدب ةيÂرعلا ةغللا دHعمو سو¹رولاRبلا fgلحرمل ةعماWdا ةلافك a`ع نيدفاولا بالطلل لY / س

 تآفاRم 3 لدعمب بتك ن[ä وأ جرخت لدÂو نNتأفاRم رادقمب ®HNجت لدب اوملتسÔ مع° / ج

 ؟تآفاRملا لوزن دعوم fÜم / س

 .رHش لP نم) Ïa 30إ 25 (نم ةO¤فلا لالخ باس[Wا ,+ عدوت ةأفاRملا / ج

 ؟ةعاس (12) نم لقأ ل�dملا بلاطلل تآفاRملا فرصت لY / س

 .)١(a`عأ ھلدعم ناP اذإ قحتسÔ مع° / ج

 بالطلا قودنص

 
ùا بلاطلا قودنص فد�Ïa لاو ةطش°ألا ةماقإ معدáOا ميدقتو ةيفصاللا ةيبالطلا جماWdمتملل زئاوN®إ ةفاضإ ،ا�±ف نيÏa ميدقت 

 .ةيعماWdا تاقاطبلا رادصاو تاناعالا ميدقت لثم ؛نNمظتنملا تابلاطلاو بالطلل تامدWXا

 ضورقلاو تاناعالا

  .ةعوطقم ةناع{و ة¹روف ةناعإ نNب ام قودنصلا اHمدقي fgلا تاناعالا عونBت

 فرصل ةيماظنلا ةدملا ءا�Æناو بلاطلا ةلاح ةسارد اHفرص لبق مزل¹و لا¹ر Ïa 500ا 300 نNب ام نوRت ة¹روفلا ةناعالا •

 .ة¹رHشلا ةأفاRملا

 نوRتو غلبملل ھتجاح ىدمو بلاطلا ةلاح ةسارد دع� بالطلا قودنص ةرادا سلجم نم رارقب نوRت ةعوطقملا ةناعالا •

 .ابلاغ لا¹ر Ïa 3000ا 1000 نNب ام

 

 ؟ةيدقنلا ةناعإلا بلاطلا قحتسfÜ Ôم / س

 ةصاخ فورظ دوجو لاح ,+و ،ھنع ةأفاRملا عاطقنا لاح ,+ ةناعإلا بلاطلا قحتسÔ / ج



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٥٢ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 .بلاطلا ىدل

 ؟ةناعإلا رادقم ام / س

 .ةناعإلا رادقم ددحُي ھيلع ءانÂو بلاطلا ةلاح ةسارد Ïaإ بالطلا تاناعإ عضخت / ج

 ؟ةناعإلل ا�±ف بلاطلا مدقي fgلا تارملا ددع مك / س

 قودنص ةحئال بسح )لا¹ر (500 زواجتت الأ a`ع طقف ةدحاو ةرم g¢¡ارد لصف لP ,+ ةناعإلل ميدقتلا بلاطلل قحي / ج

 ھيجوتلل بالطلا نوؤش ةدامع ةلاPوب ,æامتجالا داشرإلا ةدحو ,+ نوRت ةلا[Wا ةسارد .بالطلا

 .ةيعمت�dا ةكارشلاو داشرإلاو

 ةيساردلا حنملا

 ا�¼ ةساردلل لوبقملاو يدوعسلا NOغ بلاطلل ةعماWdا ھصصخت g¢¡ارد دعقم ,Ú نNيدوعسلا NOغل ةيساردلا ةحنملاب دوصقملا

اماظن ةررقملا ةيلاملا ايازملا ھحنم عم ايلعلا تاساردلا ةلحرمو ةيعماWdا ةلحرملاو ةيÂرعلا ةغللا دHعم ,+
ً

. 

 ةديقعلاو ,æرشلا ملعلاب دو®¤لاو م¹ركلا نآرقلا ةغل ةيÂرعلا ةغللا ملع� وY نNيدوعسلا NOغل ةيساردلا حنملا ميدقت نم فدHلاو

 ةيعامتجالاو ةيقيبطتلا مولعلا ملع� وأ .ق[Wا نيد Ïaإ ةوعدلل ھليYأت دع� ةيساردلا ةحنملا بلاط ةدوع مث نمو ةحي[²لا

اقفو ةيملعلاو
ً

 .ةعماÌdل ةغلبملا تاميلعتلل 

 ةيساردلا حنملا �Sع لوبقلل ميدقتلا ديعاوم

 ,+ ا��ع نلعملاو ةعماWdاب ةيسارد ةلحرم لRل لوبقلل ةصص�Xا ديعاوملا ,+ ةعماWdاب ةساردلل لوبقلل ميدقتلاب بلاطلا موقي

 .ىرقلا مأ ةعماWd ةيعماWdا م¹وقتلا

 :ةيساردلا حنملا عاونأ

احنم ةيدوعسلا ةيÂرعلا ةكلمملا ةموRح مدقت
ً

 حنملا نوRتو .ةيدوعسلا تاعماWdا ,+ ةيعماWdا ةساردلل نNيدوعسلا NOغل 

 :نNعون a`ع ةيموW]Rا

 .ةيماظن ةماقإ ةكلمملا ,+ نNميقملا نNيدوعسلا NOغ ةبلطلل ةيلخاد حنم .١

 .ةكلمملا جراخ نم نNيدوعسلا NOغ ةبلطلل ةيجراخ حنم .٢

 :ةيساردلا حنملا ةبلطل ةمدقملا ةينو>�كلالا تامد�+ا

 لا

 ) ىرخأ لود نم نودفاولا ةبلطلا (ةيجرا�+ا حنملا ) /�يل�+ا نواعتلا سلجم لود ةبلط (ةيجرا�+ا حنملا

 سلجم لود نم نومداقلا ةبلطلا لماع� .١

 ن;يدوعسلا ةبلطلا ةلماعم /�يل�+ا نواعتلا

 وأ ةماقإ رادصإل ةجا{+ا مدع� قلعتي اميف

 .رفس ة>;شأت

 ةمدWXا هذa Y`ع لوص[Ìلو ،ةماقالا رادصإ .١

 :ةيلاتلا قئاثولا راضحا بلاطلا a`ع بجي

 .ةعماWdاب لوبقلا ةدافإ •

 .ا��م نNتروصو رفسلا زاوج لصأ •

 .,µماWdا âgطلا زكرملاب âgطلا فشكلا ءارجإ •



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٥٣ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 سلجم لود نم نومداقلا ةبلطلا حنم متي .٢

 باي�و با�ذ رفس ةركذت /�يل�+ا نواعتلا

  ��9اردلا ماعلا لالخ ةدحاو ةرم

 بلاطلا �Sع بجي ةمد�+ا هذ� �Sع لوص{�لو

  :ةيلاتلا قئاثولا راضحإ

 رفسلا ةركذت رادصإ بلط جذومن •

 .ماظتنا ةدافإ •

 .رفس زاوج نم ةروص •

 بسح ز,� لمعل رايطلا بتكمل ھجوتلا •

ابسانم بلاطلا هاري يذلا دعوملا
ً

 .ھل 

 

 

 .ةيساردلا ةداHشلا نم نNتروص •

 .تاجردلا فشك نم نNتروص •

 .بلاطل داليملا ةداHش نم نNتروص •

 ماق يذلا âgطلا فشكلا نم نNتروص •

 .هدلب ,+ ھلمع� بلاطلا

 .هدلب ,+ بلاطل ,Ïدعلا ل�dلا نم نNتروص •

 .ةيساردلا تايك®¤لا نم نNتروص •

 .ةيصäX روص (6) ددع •

 ةمدWXا هذa Y`ع لوص[Ìلو ،ةماقالا ديدجت .٢

 : ةيلاتلا قئاثولا راضحا بلاطلا a`ع بجي

 .ماظتنا ةدافإ •

 .ةماقإلا نم ةروص •

 .ةدحاو ةيصäX ةروص •

 لوص[Ìلو ،ةدوعلاو جورWXا ةNOشأت رادصإ  .٣

 راضحا بلاطلا a`ع بجي ةمدWXا هذa Y`ع

 :ةيلاتلا قئاثولا

 ةدوعلاو جورWXا ةNOشأت رادصإ بلط جذومن •

 .رفسلا ةركذتو

 .ماظتنا ةدافإ •

 .ةماقإلا نم ةروص •

 ةدحاو ةيصäX ةروص •

 a`ع لوص[Ìلو ،ي»ا��لا جورWXا ةNOشأت رادصإ .٤

Yا هذWXع بجي ةمد`a راضحا بلاطلا 

 :ةيلاتلا قئاثولا

 .ةعماWdا نم فرطلا ءالخإ جذومن •

 .ةماقإلا نم ةروص •

 .ةدحاو ةيصäX ةروص •

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٥٤ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 ةيجراWXا حنم

 :ةيداملاو ةيلاملا ايازملاو قوق[Wا (

 تآفاRملا a`ع ةيجراWXا ةحنملا بلاط لصح¹و ،اثان{و اروPذ ةيجراWXا حنملا بالط عيمWd ي°ا�dا نكسلا NOفوتب ةعماWdا م®¤لت

 :,`ي امك تآفاRملا هذY ليصفتو اماظن ھل ةقحتسملا تالدبلاو

الا¹ر نوسمخو ةئامنامثو ةيعماWdا ةلحرملا ,+ ةيملعلا تاصصختلا ةبلطل لا¹ر فلأ اYرادقمو :ة¹رHشلا ةأفاRملا •
ً

 

 نم مسح¹و ،ايلعلا تاساردلا ةلحرم ,+ ةبلطلل لا¹ر ةئامعس�و ،ةيعماWdا ةلحرملا ,+ ة¹رظنلا تاصصختلا ةبلطل

ا¹رHش تآفاRملا كلت
ً

 .ماظنلا بسحب بالطلا قودنص Wçاصل ةيبالطلا تاPاO¤شالا ةميق 

 ةدملا a`ع ھفرص رصتق¹و ،ةيعماWdا ةلحرملا ,+ ةيجراWXا ةحنملا بلاطب صاخ رHش ةأفاRم يواسÔ يونس بتك لدب •

 .ةساردلا ءا�Åإل ةدد[�ا ةيماظنلا

 .ن¹رHش ةأفاRم يواسÔ ةكلمملا Ïaإ ھمودق دنع ةيجراWXا ةحنملا بلاطب ةدحاو ةرمل ®HNجت لدب •

 .رHشأ ةثالث ةأفاRم يواسÔ ،ھبتك ن[Éل ھجرخت ىدل ةيجراWXا ةحنملا بلاطب صاخ جرخت لدب •

 مدقي نم ضوع�و ةعماWdاب ةساردلل ھلوبق تاءارجإ مامتإ دنع هدلب نم مودق ةركذت ةيجراWXا ةحنملا بلاط حنمي •

 .دلبلا سفن نم ھئالمزل فرصت fgلا ةركذتلا ةميق زواجتي ال امب ةصاWXا ھتقفن a`ع

اباYذ ةيحايسلا ةجردلاب هدلب Ïaإ رفس ةركذت ةيجراWXا ةحنملا بلاط حنمي •
ً

اباي{و 
ً

 لP ةيا�Å ,+ نكمم ق¹رط برقأ نم 

ابلاط ماد ام g¢¡ارد ماع
ً

اباYذ ةيحايسلا ةجردلاب رفس ةركذت حنم¹و ،
ً

 ,+ طO¤ش�و نكمم ق¹رط برقأ نم ھجرخت دع� 

 .ةلودلاب ىرخأ ةHج نم رفس ةركذت a`ع لصح دق نوRي الأ ركاذتلا هذa Y`ع ھلوصح

 ةبلطلا.ةيجراWXا ةرازو ا�Îجوت fgلا طباوضلاو طورشلا ترفوت اذإ ھتلئاع مادقتسا ةيجراWXا ةحنملا بلاطل قحي •

 ) ىرخأ لود نم نودفاولا

 DEما01ا معطملا

 .,µماWdا معطملا a`ع ةع�اتملاو فارشإلا Ïaإ ةرادإلا فد�� •

 نوؤش ةدامع نم ةموعدم ةضفخم راعسأب بالطلل تابجو مدقي ,µماWdا معطملا :/.ما,+ا معطملا ةمدخ ةيلآ

 بالطلا

 ) تالا¹ر 3 (راطفإلا ةبجو ةميق •

 ) تالا¹ر 7 (ءادغلا ةبجو ةميق •

املع       
ً

 :ةيلاتلا تاقوألا ,+ تابجولا كلت لوانتل ھباوبأ حتفي معطملا نأب 

احابص 8 ةعاسلا نم :)راطفإلا( •
ً

احابص Ïa 10إ 
ً

 

ارHظ Ïa 2إ احابص 11:30 ةعاسلا نم :)ءادغلا( •
ً

 

 يفشكلا طاشGلا ةرادإ



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٥٥ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

       Ú, عاونأ فلتخمب ةيفشكلا ةطش°ألا ذيفنت ,+ ةصصختم ةرادإHا لخاد اWdجراخو ةعماHتابلاطلاو بالطلا يرطش� ا 

 ةيفشكلا قرفلا a`ع فرش� امك , ةيلودلاو ةيل[�ا ةيفشكلا تاPراشملاو تاركسعملاP ةصصختملا ةيفشكلا جماáOلا ةماق{و

 تاركسعمب ن¹رمتعملاو  جاWþdا ةمدخ ,+ ةيعوطتلا تاPراشملا ,+ ةعماWdا ليثمت ,+ مت��و اHعورفو ةعماWdا تايلRب

 .ناضمرو Wþÿا sgسوم ,+ ةماعلا ةمدWXا

 :ةيفشكلا قفارملا       
 اHعورفو ةعماWdا تايلRب ةيفشكلا قرفلا تارقم a`ع فارشإلاP ةرادإلا ماHم نم ةيفشكلا تآش�ملا a`ع فارشإلا دع�و       

 ع�راشم ةمدخ ,+ ةمHم ةأش�م نوRيس يذلا ةلاوÌdل مئادلا ركسعملا ءاش°إ ع�اتتو ةلاوÌdل تقؤملا ركسعملا a`ع فارشالاو

 .ن¹رمتعملاو جاÌþdل ةيعوطتلا تامدWXا

 يUالطلا داشرإلاو ھيجوتلا زكرم
 :g¢!فنلا داشرإلا ةدحو

 ىوتسم عفرو ،ھHجاوت fgلا تالكشملا يطخت a`ع ھتدعاسمل بلاطلل ةصصختملا ةيسفنلا تاراشBسالاو جماáOلا ميدقت Ïaإ فد��

 نم نوناعÔ نيذلا بالطلل ,æامWdا داشرإلا ميدقت Ïaإ ةفاضإلاب ،ھتاردقو بلاطلا ةيصäX عم بسانBي امب ةيسفنلا ة[²لا

 .تالكشملا سفن

 :,æامتجالا داشرإلا ةدحو

 يطخت a`ع هدعاس� fgلا ةيداشرإلا تارودلاو جماáOلاو بلاطلل ةصصختملا ةيعامتجالا تاراشBسالاو جماáOلا ميدقت Ïaإ فد��

 تالاح ةسارد Ïaإ ةفاضإلاب ،ھيدل ةيعامتجالا تاردقلا ز¹زع�و ,æامتجالا قفاوتلا قيقحتو اHHجاوت fgلا ةيعامتجالا تالكشملا

 .م��اءارجإ لامكتساو بلاطلا قودنص نم ةيلاملا تاناعإلل نNمدقتملا بالطلا

 :يوبO¤لا داشرإلا ةدحو

 قفاوتلا قيقحتو ،g¢¡اردلا ليصحتلا ىوتسم عفر a`ع بلاطلا دعاس� fgلا ةي�¹ردتلا تارودلاو جماáOلا ميدقت Ïaإ فد��

 تالكشملا لحو ةشقانمل كلذو لمعلا ةيلآ ةع�اتمو ةيميداPألا ماسقألاب ن¹NوبO¤لا نيدشرملا عم لصاوتلا كلذكو ،ھل sgيداPألا

 .بالطلا ھجاوت fgلا

 :g"ملا داشرإلا ةدحو

 ،ھل ةحاتملا ةينHملاو ةيميلعتلا صرفلاب ج¹رWXا بلاطلا ةيعوت a`ع دعاس� fgلا ةي�¹ردتلا تارودلاو جماáOلا ميدقت Ïaإ فد��

 .لمعلا قوس نع ةيفاRلا تامولعملاو ةينHملاو ةيفر[Wا تاراHملا ھباسك{و

 :)نÂNوYوملا(ةصاWXا ةياعرلا ةدحو

ùإ فد�Ïa لا ميدقتáOلا لمعلا شروو ة¹ر¹وطتلا جماfg �
ُ

 ةئ5ب داجي{و ،ھتاراHم لقصو ھتاردق ر¹وطتو ،بوYوملا بلاطلاب �Üع

 .,µماWdا عمت�dا ,+ هزارب{و ھتبYوم ر¹وطتل ةبسانم

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٥٦ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 
 :يUالطلا بVردتلا ةدحو

 ةيمنتو ر¹وطتب ةمتHملا ةي�¹ردتلا تارودلاب ةصتخم ي�الطلا ب¹ردتلاو ةطش°ألل بالطلا نوؤش ةدامع ةلاPول ةع�ات ةدحو يه

 تاداHش تارودلا هذY ,+ نNكراشملل مدقتو ،تالا�dا فلتخم ,+ نNصصختملا نم ةبخن اHميدقتب موقي fgلاو ،بالطلا تاراHم

 .ةلاPولا نم ةدمتعم

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٥٧ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 :ةيفاقثلا ةطشYألا ةرادإ

 ظاّفح ةقباسمك ةماعلا تاقباسملا ةماقإ بناج Ïaإ ،تالا�dا فلتخم ,+و ةعونتملا ةيفاقثلا ةطش°ألا ةماقإب ةصتخم ةرادإ ,Úو

 ،ةفلت�Xا م��اياوY بالطلا ا�±ف سرامي fgلاو ،ةدامعلل ةع�اتلا ةيبالطلا ةيدنألا a`ع فرش� امك ،نطو ةورث ةقباسمو نNيحولا

 ،ةيعادبإلا م��اقاط رامثBسا Ïaإ ةفاضإ ،ةرادإلا هذY فادYأ مYأ دحأ وY ا�Æياعرو اHلقصو بالطلا بYاوم فاشBكا دع�و

 ةيلوؤسملاو لمعلاب نمؤي ليج س5سأت ,+ ةمYاسملل

ايكولس مHسفنأ ر¹وطت لالخ نم ،ھتاذ ةيمنت a`ع ةردقلا كلتم¹و ،ةيعامتجالا
ً

ايفرعمو 
ً

اينادجوو 
ً

 بالطلا نوؤش ةدامع عبBت .

 هذHل دجوتو ،ھتامامتYاو ھلويم فلتخمب ي�الطلا عمت�dا تاجايتحال ةيبلت تالا�dا فلتخم ,+ ةيبالطلا ةيدنألا نم ددع

 تايلاعفلاو ةطش°ألاو جماáOلا نم ديدعلا ذفن¹و .ھيف قحتلملا يدانلا بسح م��اياوY بالطلا ا�±ف سرامي تارقم ةيدنألا

اديع� غارفلا تاقوأ ,+ اYوسرامي fgلاو ،ةيعوطتلا لامعألا كلذكو ةي�±فO¤لاو ةينفلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا
ً

 تاعاق نع 

 ةباوبلا ق¹رط نع ةعماÌdل ي°وO¤كلإلا عقوملا ,+ ليB�dلا áOع ةيدنألا نم ٍدان يأ ,+ ةكراشملا ةعماWdا بالطل نكم¹و ،ةساردلا

 :,Ïاتلا وحنلا a`ع ,Úو ةيبالطلا ةيدنألا لوخدلا مث نم بلاطلل ةينوO¤كلإلا

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٥٨ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٥٩ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٦٠ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 ةيضا¹رلا ةطش°ألا ةرادإ

 باعلألا فلتخم ,+ تاقباسملا ةماق{و ،ةعماWdا لخاد اHعاونأ فلتخمب ةيضا¹رلا ةطش°ألا ذيفنت ,+ ةصصختم ةرادإ ,Úو

 امك .ةزئافلا قرفلل ةميقلا زئاوWdا ا�±ف مدقتو ي°اثلاو لوألا g¢¡اردلا لصفلا لالخ ا��اسفانم متت fgلاو ؛تايلRلا نNب ةيضا¹رلا

 داحتالا تاسفانم ,+ ةعماWdا تابختنم ةكراشم a`ع ةيضا¹رلا ةطش°ألا ةرادإ فرش�

 نم ا��¹وRت a`ع بالطلا نوؤش ةدامع� ةيضا¹رلا ةطش°ألا ةرادإ فرش� تابختنم ةدع ةعماÌdل نأ ثيح ،تاعماÌdل g¢%ا¹رلا

 .ءافكأ نÂNردم يديأ a`ع م�¹Îردتو ةعماWdا بالط

 ةي�±فO¤لاو ةيضا¹رلا قفارملا

 ةطش°ألا ةرادإل ةيساسألا ماHملا دحأ وY بالطلا نوؤش ةدامعل ةع�اتلا ةي�±فO¤لاو ةيضا¹رلا تآش�ملا a`ع فارشإلا دع�و

  :,Ïاتلا وحنلا a`ع ,Úو ،ةيضا¹رلا

 ةيضا¹رلا ةلاصلا

 g¢!5ئرلا بعلملاو حبسملا Ïaإ ةفاضإلاب ،ودوÌdل ةلاصو ،زابمÌdل ةلاصو ،ةفلت�Xا باعلألل ضارغألا ةددعتم نNتلاص مضت fgلاو

 YNOامÌdل تاجردملا Ïaإ ةفاضإلاب ھل ةع�اتلا قفارملا نم د دع ھÂو ةعماWdاب g¢¡اسألا مدقلا ةرك بعلم وYو

 ةي�±فO¤لا ةلاصلا

 تالواط نم ديدعلا ا�¼و ،sgيداPألا رو[�ا فصتنم ,+ دوجوملاو بالطلا نوؤش ةدامعل ع�اتلا ةطش°ألا �Üبم قفارم نمض ,Úو

 .نش5تسÔالبلا باعلأ Ïaإ ةفاضإلاب ةيضا¹رلا تاونقلا نم ددع ضرع� تاشاش ا�¼ نأ امك ،ةNOفرفلاو س�تلاو ودرايلبلا

 ةعماWdا تابختنم

 ثيح ،ةيضا¹رلا باعلألا نم ددع ,+ كلذو ،تاعماWdا نNب تاسفانملا ,+ ا�¼ كراش� fgلا تابختنملا نم ديدعلا ةعماWdا ىدل

 ةلواطلا س�تو ودنوRياتلاو ودوWdاو ھيتاراRلاو تالاصلا مدق ةركو ةرئاطلا ةركلاو ةلسلا ةركو مدقلا ةركل تابختنم دجوي

 ةطش°ألا ةرادإ ةعجارم نNلYؤملا ةعماWdا بالط نم يأل نكم¹و ،ةصاWXا تاجايتحالا يوذ بختنم Ïaإ ةفاضإلاب ،ىوقلا باعلأو

 .تابختنملا هذY ,+ ةكراشملل بالطلا نوؤش ةدامع� ةيضا¹رلا

 ةيضا¹رلا تازاجنإلا

 ددع قيقحت اYرخآ نم ناP ؛تاعماÌdل g¢%ا¹رلا داحتالا تاقباسم ىوتسم a`ع تازاجنإلا نم ددع ةعماWdا تابختنم تققح

 باعلأ ,+ ثلاثلا زكرملا a`ع ةعماWdا تلصح ثيح ،ه 1440 /ه g 1439¢¡اردلا ماعلل g¢%ا¹رلا مسوملا ,+ ةمدقتملا زكارملا نم

 .ةيدوعسلا تاعماÌdل g¢%ا¹رلا داحتإلا تاقبايم ,+ ودنوRياتلا و ھيتاراRلا ,Úو سفنلا نع عافدلا

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٦١ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 لي1`_لاو لوبقلا ةدامع
 ليB�dلاو لوبقلا ةدامع

 :,ÏاتلاÚ, P ليB�dلاو لوبقلا ةدامعل ةع�اتلا ماسقألا

 .لوبقلا مسق •

 .جرختلا مسق •

 .ليB�dلا مسق •

 .ةيساردلا ططWXاو جماáOلا مسق •

 .ةيميداPألا نوؤشلا مسق •

 .تالداعملاو جئاتنلا مسق •

 .ةيبالطلا تامدWXا مسق •

 – ةيميداPألا نوؤشلل ليB�dلاو لوبقلا ةدامع ق¹رط نع ةعماWdا لئاسر ھيلع لصت يذلا لاوWdا مقر NOيغ� تدرأ لاح ,+

 دع� مقرلا ليعفت مت¹و) ةينطو ة¹وY – ةيعماج ةقاطب (ة¹وY تابث{و بلاطلا روضح بلطتي ثيح ،ةيبالطلا تامدWXا مسق

 .بلاطلا ةعجارم نم ةعاس ٢٤

 ىوتسملا وY ام

Yع لادلا و`a اقفو ،ةيساردلا ةلحرملا
ً

 ةدمتعملا ةيساردلا ططÌXل 

 g¢¡اردلا ررقملا

Ú, ا نمض ةيسارد ةدامWXةدمتعملا ةيساردلا ةط +, Pتاصصخت نم صصخت ل Pا تايلWd¹و ةعماRل نوRزمرو مقر (ررقم ل 

 ) مساو

 ؟هدجأ نيأو ررقملا مقر �gعÔ اذام

 ددع ،ررقملا لسلس� ،ررقملا عوضوم ،ررقملا ةنسو ،مسقلا ،ةيلRلا زمر نم ررقملا مقر نوRتي

 .ةيساردلا ةطWXا ,+ ررقملا مسا راوجب ررقملا مقر دجن / ديفتسملا مسقلاو تادحولا

 ؟g¢¡اردلا ررقملا تاعاس فرعأ فيك

 g¢¡اردلا ررقملا مقر ,+ ةساردلا دع� ررقملا تاعاس ددع بتكت

 ؟ةعومجم وأ ةبعش �gعÔ اذام

 ةبعشلا هذY ناRمو تقو ,+ ررقملا روضح a`ع بلاطلا دعاسÔ مقر Ïaا زمري

 ؟ةجودزم ةرضاحمو ةيدرف ةرضاحم �Üعم ام

 . ناتعاس ا��دم ةجودزملاو ، طقف ةعاس ا��دم / �gع� ةيدرف ةرضاحم

 ) ةيدرف ةعاس و ةيجوز ناتعاس ( تاعاس ثالثب ررقم : لاثم

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٦٢ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 ةماعلا داوملا وأ ةماعلا تاررقملا

Ú, رع ةغلو نآرقو ةيمالسا ةفاقث لثم)ةعماج تابلطتم (تاررقمÂسو ةيNOنم مدقت بلاطلا مسق ,+ ةماع تاررقم وأ ،ة¹وبن ة 

 لا�dا سفن ,+ رخآ مسق

 sgيداPألا ل�dلا

Yو (dع يوتحي ل`a لا تاررقملاfg سردHبلاطلا ا +, Pارد لصف ل¡¢g زومربYماقرأو اHلا تاريدقتلاو ا��اعاس ددعو اfg لصح 

 ماعلا ريدقتلا نايÂو sgكاO¤لاو ,`صفلا لدعملا ھيف ç(و¹و تاريدقتلا كلت ميقو زومرو ا�±لع

 ةيماظنلا ةدملا

Ú, لا ةدملاRإل ةيفاÅو جرختلا تابلطتم ءا�Ú, ل ةددحم ةدمRل Pةيل. 

 ؟ةدام ,+ بوسرلا a`ع بتO¤ي اذام

 O*عتم Ïaإ ةساردلا ھتلاح NOغ�و بلاطلا لدعم ,+ ضافخناو لوزن بوسرلا a`ع بتO¤ي

 ؟هؤاغلإ نكمي فيكو ؟O*عتلا وY ام

 نل نكلو ھيف بسر يذلا ررقملا ,+ بلاطلا حاجن درجمب O*عتلا a+لي , g¢¡ارد لصف يأ ,+ ررقم ,+ بلاطلا بوسر وO Y*عتلا

 .لصفلا قالغإ دع� الإ بلاطلا ةلاح ,+ عقوملا a`ع ليدعتلا متي

 g¢¡اردلا ءبعلا

 ھلدعم عم قفتي امب اHليB�dب بلاطلل حمسfg Ôلا) ةيساردلا تاعاسلا (ةيساردلا تادحولا ددع

 ررقم نم با[�°الاو ررقم فذح نNب قرفلا

 ررقم نم با{¢¡الا ررقم فذح

 الو عوبسأ ةدمل ��9اردلا لصفلا ةيادب /1 نوكي

 نا5 ررقملا نأب اPل,§ /1 ا¦¥لا راش� وأ بس¤حي

ادوجوم
ً

. 

 

 مامأ راش�و سداسلاو سماWXا نNعوبسالا ,+ نوRي

 .)ع( زمرلاب ررقملا

 

 ررقم نم با[�°الا ررقم ح

 ؟ايميداPأ بلاطلا لصفت fÜم

 ةيماظنلا ةدملا زواجت اذإ / ةيلاتتم تاراذنا ةثالث a`ع بلاطلا لصح اذإ

 ؟) رذنم (�gعÔ اذام

 .ى°دألا د[Wا نع sgكاO¤لا لدعملا ضافخنا ب�س� بلاطلا لd) ,+ رHظي يذلا راعشلا

 ؟ةداملا بلطتم زايتجاب دوصقملا ام

 يذلا ررقملا ذخأ نود ام ررقم ةسارد بلاطلا عيطتسÔ ال ُھنأ يأ اHضعبب ةطبترم تاررقم كانY ةيساردلا ططWXا a`ع ًءانب

Ôو ھقبسYام و ÔسsÜ ةساردلا تا¹وتسم بسح بلطتملاب. 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٦٣ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 ةيميداPألا دشرملا

Ú, وضع Yصم ھيف امل بلاطلا داشرإب موقي بلاطلا مسق نم س�ردتلا ةئيÌ]سارد تاونس لالخ ھتÆا ,+ ا�Wdةعما. 

 ؟sgيداPألا يدشرم فرعأ فيك

 .بلاط لRل صاWXا دشرملا ةفرعمل ماسقألا ةعجارم

 ؟بلاطلا ديق ىوطي fÜم

 ھنكمي g¢¡اردلا لصفلا ,+ ةساردلا نم ھعنمت فورظب بلاطلا رم لاح ,+ .ةيسارد لوصف 4 بلاطلا عاطقنا a`ع Í¢Üم اذإ

 ديقلا يطل ضرعتي ال fÜح ليجأتلا وأ راذتعالا

 ثالث ھلو بلاطلل ةيميداPالا ةباوبلا ق¹رط نع ليجأتلا وأ راذتعالا بلطب بلاطلا مدقتي

 تاليجأت ةثالث + تاراذتعا

 ليجأتلاو راذتعالا نNب قرفلا

 عالا

 ليجأتلا راذتعالا

 .بلاطلل ةيماظنلا ةدملا نم بسحت -

 .طقف نuرPش ةأفاIم �Sع لصحت -

 ي¡اثلا عوبسألا نم راذتعالا بلط ة>�ف -

 .رشع ي¡اثلا عوبسالا ¬»حو

 ةدملا تزواجت اذإ فرشلا ةبترم رثأتت -

 .ةيماظنلا

 ةيماظنلا ةدملا ,+ بسBحي ال -

 ةأفاRملا لجؤت -

 ةبادب ,+) دحاو عوبسا (ليجأتلا بلط ةO¤ف -

 g¢¡اردلا لصفلا

 فرشلا ةبترم رثأتت ال -

 

 ليجأت

 لدعملا

 4 نم ىرقلا مأ ةعماج ,+ لدعملا

 sgكاO¤لا لدعملاو ,`صفلا لدعملا نNب قرفلا

 /Sصفلا لدعملا 89كا>�لا لدعملا

 ا¦¥لع لصح 9»لا طقنلا عومجم ةمسق لصاح

 ھقاحتلا ذنم اPسرد 9»لا تاررقملا عيمج /1 بلاطلا

 . ةررقملا تادحولا عومجم �Sع ةعما,+اب

 ا�±لع لصح fgلا طاقنلا عومجم ةمسق لصاح

 ھقاحتلا ذنم اHسرد fgلا تاررقملا عيمج ,+ بلاطلا

 ةررقملا تادحولا عومجم a`ع ةعماWdاب

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٦٤ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 بلاطلل ھجوي (1) نع ھضافخنا دنعو زايتمالا ةأفاRم وأ ة¹رHشلا ةأفاRملا فرص دنع ھيلإ رظنيف ةيمYأ وذ sgكاO¤لا لدعملاو

 يأل مدقتلا وأ سو¹رولاRبلا دع� ام ةساردلل مدقتلا دنعو جرختلا دنع ھيلإ رظني امك ،sgيداPألا لصفلل ھضرع نو¹Rو اًراذنإ

 .لمع لاجم

 تامولعملا ةينقت ةدامع اHمدقت ةمدخ) ¹âgرقت (لدعملا باسح

 ) ¹âgرقتلا sgكاO¤لا لدعملا باسح (رايخ دجت ةينوO¤كلإلا ةباوبلا ,+

://drive.uqu.edu.sa/_/it/files/UserGuides/studentsGPA.pdfhttps 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٦٥ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٦٦ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٦٧ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 ؟ا�±لع لوص[Wا طورشو ؟فرشلا ةبترم ,Úام

Ú, مت بلاطلل حنمت ةبترمN®ا
ً

 ةيلاتلا طورشلا ھيف رفوتي امدنع ھل 

 .g¢¡ارد ررقم يأ ,+ ھنامرح وأ بلاطلا بوسر مدع .١

 ,+ ءاقبلل ò¢Üقألا د[Wاو ى°دألا د[Wا نNب ةدملا طسوتم اYاصقأ ةدم ,+ جرختلا تابلطتم لمكأ دق بلاطلا نوRي نأ .٢

 :لاثم ةيلRلا

 )٦( ò¢Üقالا د[Wا تاونس 4 ةدملا تناP اذإ 

 .)٧٫٥(ò¢Üقألا د[Wا تاونس 5 ةدملا تناP اذإ

 ) زاتمم (Ïaوألا فرشلا ةبترمل ٣٫٧٥ نع لدعملا لقي الأ .٣

ادج ديج (ةيناثلا فرشلا ةبترمل ٣٫٢٥ نع لدعملا لقي الأ                
ً

(  

 جرختلا تابلطتم نم )٪٦٠( نع لقي الام ا��م جرختت فوس fgلا ةعماWdا ,+ تسرد دق بلاطلا نوRت نأ .٤

 ؟ا�±لع لوص[Wا طورش امو) تايك®¤لا (تايصوتلا ,Úام

Ú, و¹و ررقملا سردم نم ةعقومو ررقملل مدقملا مسقلا نم بلطت ةيصوت)ç ¼لا ةجردلاو ھمقرو ررقملا مسا ا�fg ا متW]لوص 

 ا�±لع



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٦٨ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 

 ايلعلا تاساردلا ةدامع
 ايلعلا تاساردلا ةدامع تادحو

 ةدامعلا ةرادإ •

 ) بالطلا رطش (ةيبالطلا تامدWXا ةدحو •

 ) تابلاطلا رطش (ة¹راتركسلا ةدحو •

 لوبقلا ةدحو •

 جئاتنلاو ليB�dلا ةدحو •



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٦٩ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 ةيميداPألا ةع�اتملا ةدحو •

 جرختلا ةدحو •

 ر¹وطتلا ةدحو •

 ةماعلا تاقالعلا ةدحو •

 ةيملعلا تاجردلا

 

 

 ايلعلا تاساردلا جماDEل ميدقتلاو لوبقلا تاءارجإ
 ايلعلا تاساردلا ةدامع عقوم a`ع عالطالا ةرورض ايلعلا تاساردلا جماáOب قاحتلالا ,+ تابغارلاو نNبغارلا عيمج a`ع بجي

 ةيميظنتلا تاءارجإلاو دعاوقلا ,+ ا�±لع صوصنملاو g¢¡ارد ماع لP ,+ ا��ع نلعملا لوبقلا طورشو ةحاتملا جماáOلا ةفرعمل

 .ةيدوعسلا تاعماWdاب ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئالل ةيذيفنتلاو

 لوبقلل ةماعلا طورشلا

 :,Úو ،لوبقلا طورش a`ع ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم (13) ةداملا تصن

ايدوعس مدقتملا نوRي نأ •
ً

. 

الصاح مدقتملا نوRي نأ •
ً

 .ا�¼ فO¤عم ىرخأ ةعماج نم وأ ةيدوعس ةعماج نم ةداHشلا a`ع 

• Ôُش¤Oتسجاملا" ةلحرمب لوبقلل طNO " ع مدقتملا لوصح`a ادج ديج" ريدقت
ً

 امك ،ةيعماWdا ةلحرملا ,+ لقألا a`ع " 

Ôُش¤Oا "هاروتكدلا" ةلحرمب لوبقلل طW]ع لوص`a ادج ديج"ريدقت
ً

 لوبقلل طO¤شُ�و ،NOتسجاملا ةلحرم ,+ لقألا a`ع " 

 .ةيعماWdا ةلحرملا ,+ لقألا a`ع "ديج " ريدقت a`ع مدقتملا لوصح " مولبدلا" ةلحرمب

اقئالو كولسلاو ةNOسلا نسح نوRي نأ •
ً

ايبط 
ً

. 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٧٠ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 .ھس�ردت مHل قبس ةذتاسأ نم نNتيملع نNتيكزت مدقي نأ •

افظوم ناP اذإ NOتسجاملا ةسارد a`ع ھعجرم ةقفاوم •
ً

. 

 .هاروتكدلا ةلحرم يمدقتمل ماتلا غرفتلاب نNفظوملل ةيحالصلا بحاص ةقفاومب باطخ •

 :ةصا�+ا لوبقلا طورش

 مدقتملا تاصصختلا Ïaإ مدقتملا صصخت ةمئالم ةرورض لثم ةصت�Xا تايلRلا اHعضت fgلا طورشلا عيمج ءافيBسا بجي

 نNيعماÌdل ةماعلا تاردقلا رابتخا ,+ a`عأ وأ 56 ةجرد a`ع لوص[Wا Ïaإ ةفاضإلاب ،ا�±لإ

xpsa.tluafed/segaP/as.sayiq.www//:ptth  تاونس ٥ ھتيحالص ةدمو. 

 lfeot/gro.ste.www//:ptth ةثالثلا ھعاونأ دحأب لفوتلا رابتخا ةي®Nلجنإلا ةغللا رابتخا زايتجا بلطتت جماáOلا ضع� نأ امك

)TBP ,TBI ,TBC )ت�س ھتيحالص ةدموNن(، ام وأ Ôك ةدمتعم تارابتخا نم ھلداع )ليآBس as.licnuochsitirb.www//:sptth 

 ھتيحالص ةدمو(   segaP/as.sayiq.www//:ptth »pets   xpsa.tluafed/ ةي®Nلجنإلا ةغللا تايافك وأ ،)نNت�س ھتيحالص ةدمو(

 .)تاونس 3

 بلاطلا م() تامولعم

 رايتخا ,+ ھتدعاسمو ھتسارد ,+ ھ�±جوتل جمانáOلاب ھقاحتلا ةيادب عم sgلع دشرم ايلع تاسارد بلاط لRل نوRي •

 .ثحبلا ةطخ دادع{و ةلاسرلا عوضوم

 ةحفص a`ع ا�Æحاتا مت5سو ايلعلا تاساردلا ةدامع عقوم a`ع ةدوجوم ةيميداPألا تاءارجإلاب ةصاWXا جذامنلا عيمج •

  .بلاطلا

ابلاط ليجأتلا ةO¤ف لالخ لجؤملا áOتعÔ ال •
ً

امظتنم 
ً

 بلاطلا قوقحب عتمتي الو 

 .دحاو تقو ,+ نNجمانáOب قحتلي نأ بلاطلل زوجي ال •

اعوبسأ رشع ةسمخ نع ام��م لP ةدم لقت ال نNيس5ئر نNيسارد نNلصف Ïaإ ةيساردلا ةنسلا مسقنت •
ً

 لخدت الو 

 تارابتخالاو ليB�dلا اتO¤ف ام��مض

 تاطاO¤شالل عضخي نأ a`ع ةصت�Xا سلا�dا ةقفاومب ةساردلا ءدب لبق ھلوبق ليجأت لوبقملا بلاطلل زوجي •

 .ليجأتلا دع� ةساردلا فانJتسا ماع ,+ جمانáOلا a`ع قبطت fgلا لوبقلا تابلطتمو ةيميداPألا

 خ¹رات fÜحو ايلعلا تاساردلا تاررقم ,+ ليB�dلا ةيادب نم ةيملعلا ةجردلا a`ع لوص[Ìل ىوصقلا ةدملا بسحت •

ار¹رقت بلاطلا a`ع فرشملا ميدقت
ً

اقفرم مسقلا س5ئر Ïaإ 
ً

 .ھجمانáOل ىرخأ تابلطتم يأ وأ ،ةلاسرلا نم ة�X° ھب 

• ÔتعáO اعطقنم بلاطلا
ً

 .ھيف ل�dملا لصفلا ,+ ةساردلا رشابي مل اذإ هديق ىوط¹و 

 رابتخالا ®¤جي مل اذإ) ةساردلا ,+ رارمتسالاب ھل حامسلا مدعو ايلعلا تاساردلاب ھتقالع ءا�Åإ (بلاطلا ديق a+لي •

 .ا��دمل ò¢Üقألا د[Wا لالخ ةجردلا a`ع لصحي مل اذإ وأ .ةدحاو ةرم ھتداعإب ھل حامسلا دع� – دجو نإ – لماشلا

 .ةعماWdا لخاد رخآ Ïaإ صصخت نم بلاطلا ل¹وحت زوجي •

 .ةجردلا a`ع لوص[Ìل ةدد[�ا ىوصقلا ةدملا نمض ھنم لو[�ا جمانáOلا ,+ بلاطلا اYاضق fgلا ةدملا بسBحت •



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٧١ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 لصاوتلل

 

 تابتكملا نوؤش ةدامع
 تا¹رودلا عجارملا بتكلا لثم ةعونتملا تامولعملا ةيعوأ نم اNOًبك اًددع يوحت ةيعماWdا ز¹زعلا دبع نب هللا دبع كلملا ةبتكم

 ثحبلا ةيلمع ليHسBل ةعماWdا عقومب ا�Æحفص a`ع اينوO¤كلإ اًماظن ةبتكملا حيBتو ،ةيملعلا لئاسرلاو ةيموW]Rا تاعوبطملاو

 .ةيعوألل لوصولاو

 .يملاعلاو ,`[�ا عمت�dا دارفأو بالطلاو نNفظوملاو س�ردتلا ةئيY ءاضعأ ةبتكملا مدختو

 :ا¦®م نيديفتسملل تامد�+ا نم ددع ةبتكملا مدقتو

 ءا�Æنا لبق عقوملا ق¹رط نع ةراعإلا ديدجت ھنكمي امك ،ةبتكملا ا�ùوتحت fgلا بتكلا ةراعتسا بلاطلل نكم¹و :ةراعإلا  .١

 .ا�¼ حومسملا ةO¤فلا

 ،ا�±لع ةباجإلاب تامولعملا ي»اصخأ موقيسو تاراسفتسالا لابقتسا :ةبتكملا ي»اصخأ لأسا .٢

http://support.uqu.edu.sa/index.php?/Tickets/Submit/RenderForm/9 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٧٢ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 فالآ ٣١٠ ٣ نم O*كأ مضي ثيح ،ي�رعلا ملاعلا ,+ تامولعملا رداصمل sgيداPأ عمجت áOكأ ,Úو :تامولعملا دعاوق .٣

 .ىوت[�ا اذHل رمتسملا ثيدحتلاب موقتو ،ةيميداPألا تاصصختلا ةفاP يطغ� ،sgلع عجرم

https://uqu.edu.sa/lib/917 

 : ةيدوعسلا ةيمقرلا ةبتكملل ةع�اتلاو دع� نع ةي�¹ردتلا تارودلا ,+ ليB�dلل يداشرالا ليلدلا ةحفص  .٤

https://uqu.edu.sa/lib 

 .ةينوO¤كلإلا بتكلاو تالاقملاو تاطوط�Xاو ةيعماWdا لئاسرلا a`ع لمش� :ةيمقرلا ةبتكملا .٥

 ةيميداPألا تاصصختلا ةفاP يطغ� ,Úو, ي�رعلا ملاعلا ,+ تامولعملا رداصمل sgيداPأ عمجت áOكأ دع� :أرقا ةدعاق .٦

 ةلحرملا ,+ تاصصختلا عيمWd ةيعماWdا Rÿانملا ةفاضإ مت5س امك)بتك,تا¹رود،تاطوطخم, ھيملع لئاسر( لمش�و

 .ةمداقلا

 ة¹زمر راعسأب ي°وO¤كلإلاو ,Sرولا ر¹وصتلا :ر¹وصتلا .٧

 .ة¹زمر راعسأب ةيقرو ةعابط :ةعابطلا .٨

 .ةساردلل ئداY ناRم ,Úو :ةيساردلا ةولWXا .٩

 فرلا ,+ باتكلا ناRم áOتعÔ ام وYو (في�صتلا مقر رHظ¹و بتكلا نع ثحبلل ةيلآ ةزHجأ ةبتكملا رفوت :,Ïآلا ثحبلا .١٠

 .ةيعرفلا تابتكملا ,+ ةرفوتملا ىرخألا ��Tلا راHظإ ةيناRمإ عم )WTإ.. راعم وأ حاتم (باتكلا ةلاح رHظت كلذكو)

 https://uqu.edu.sa/lib/43093 :ةعماWdا لخاد نيديفتسملل ةبتكملاب يداشرإلا جمانáOلاب ليB�dلا .١١

 ثادحألاو ةراعإ ن¹وانعلا O*كأو اثيدح تلصو fgلا بتكلاو ديدج وYامب نيديفتسملا دوزت :ة¹راWdا ةطاحإلا .١٢

 .تابسانملاو

 https://uqu.edu.sa/lib/App/FILES ا��امدخو ةبتكملا نع تاحورشلاو ةلدألا .١٣

 g¢%رألا رودلا) ح (�Üبم تابتكملا نوؤش ةدامع- ةيعماWdا ز¹زعلا دبع نب هللا دبع كلملا ةبتكم .١٤

https://uqu.edu.sa/lib 

 :لمعلا تاقوأ

 ةيمسرلا تازاجالا ادعام ءاسم ةسماWXا ةعاسلا fÜحو اًحابص ةنماثلا ةعاسلا نم س5مWXا Ïaإ دحألا نم

 :ةيعرفلا تابتكملا

 ةيعماWdا بطلا ةيلP ةبتكم •

 ةذفنقلاب ةيعماWdا ةيلRلا ةبتكم •

 ثيللاب ةيعماWdا ةيلRلا ةبتكم •

 مضأب ةيعماWdا ةيلRلا ةبتكم •

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٧٣ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 تامولعملا ةينقت ةدامع
 ةينوO¤كلإلا تامدWXا ةباوب

 a`ع عالطالاو لوادWdا ليدع� وأ ةيبالطلا ةيدنألل مامضنالا ا��م تامدWXا نم ددع مضتو

 كلذ NOغو ةيساردلا ةطWXا

 ةينوO¤كلإلا ةباوبلا Ïaإ لوخدلا دنع ةع»اشلا لPاشملا

 ةحي[NO Yغ رورملا ةملP وأ مدختسملا مسا

+, Yا هذW]ةداعتسا لمع نم دبال ةلا Pشملا رارمتسا لاح ,+و رورملا ةملRنم دبال ةل 

 .ليغشBلا ةمظنأ مسق تامولعملا ةينقت ةدامع عم لصاوتلا

 ثيدحتب مHغالب{و اHل ةع�اتلا ةWdHا ةعجارم ءاجرلا ،ةلمتكم NOغ كتانايب وأ ،انتالd) ,+ كتانايب a`ع روثعلا متي مل اوفع

 كتانايب

+, Yا هذW]إ بلاطلا ھجوتي ةلاÏa لاو لوبقلا ةدامعB�dلي. 

 لسار قيبطت

 
 ي°وO¤كلإلا ديáOلا

 ,ZراWXاو ,`[�ا ن¹Nوتسملا a`ع لصاوتلا نم ,µماWdا عمت�dا نكمت

 اناجم Office 365 س5فوألا ةعومجم

اناجم Office 365 س5فوألا a`ع لوص[Wا كنكمي
ً

 لالخ نم كب صاWXا رتويبمكلا a`ع 

 ةيلاتلا تاوطWXا عابتا



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٧٤ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 https://portal.office.com/home. :عقوملا a`ع لوخدلا .١

٢. ��dو مدختسملا مساب لوخدلا ليPا رورملا ةملWXب صاáOا كديWdماµ,. 

 ةيلاتلا ةروصلا لثم a Install now`ع طغضا لوخدلا لي��d دع� .٣

 

 

 ؟�gلسار نم

 ,µماWdا ي°وO¤كلإلا ديáOلا a`ع ةلاسر كيتأت وأ ةعماWdاب ةقلعتم كلاوج a`ع ةلاسر كيتأت

 ؟ةWdHا مسا ا�±ف ç(وي ملو

 �gلسار نم ةفرعم

https://drive.uqu.edu.sa/_/it/files/UserGuides/whoSent.pdf 

 تايئرملل ةبتكم

 .بالطلا تامدخ نع ةبلطلل تاحورش نمضتت ةينوO¤كلإ ةبتكم ةدامعلا تدعأ دقو

https://uqu.edu.sa/it/App/VIDEO/6039 

 :لصاوتلل

https://uqu.edu.sa/it/App/Contacthttps://uqu.edu.sa/it/App/Contact 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٧٥ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 لامعألا ةداVرو عادبالا دdعم
Ôع لمع`a كفتلا ةيمنتو ،عادبإلل ةبذاجو ةزفحم ةئ5ب داجيإNO ادبإلاæ, بتو ،يدا¹رلاو�g مدخي يذلا جتنملا يقيبطتلا ميلعتلا 

 ،س�ردتلا ةئيY ءاضعأو بالطلل ة¹راHملاو ةيفرعملا ةليص[Wا ز¹زع�و ،ن¹رمتعملاو جاWþdا نم ا�±لإ نيدفاولاو ةمركملا ةكم

 .ةعماÌdل يركفلاو ,+رعملا لاملا سأرو يرش�لا لاملا سأر نم ةدافتسالاو

 

 

 

 

 :ةطش°ألاو جماáOلا

 .نNج¹رWXاو بالطلل ةعونتملا ةي�¹ردتلا جماáOلا •

 .س�ردتلا ةئيY ءاضعأل ةصصختم ةيدا¹ر جمارب ءاش°إ •

 .لامعألا ةدا¹ر معدل يرامثBسا عمتجم ءاش°{و ®Nفحت •

 .لامعألا ةدا¹ر جمارب نم تاجر�Xا ضرعل تايقتلم تايلاعف •

  2030 ة¹ؤر فادYأل لوصولل ةئشانلا تاPرشلا ليYأت •

 لامعألا ةدا¹رو عادبإلا ,Ïاجم ةبكاومل جرختلا ع�راشم ھيجوتو معد •

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٧٦ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 :دMعملا رود
 يرش�لا لاملا سأر ,+ رامثBسالا

 

 :PQطولا لوحتلا تاردابم

 a`ع ي°وO¤كلإ ليYأتو ب¹ردتو فيقثت زكرم ءاش°ا •

 ) ةبلطلا تائف عيمWd (لامعألا ةدا¹رو راRتبالاو عادبإلاو رامثBسالا •

 <<لبقتسملا داور>>



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٧٧ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 تاصصختلا ,+ ةعماWdا ةبلط ليYأتو ب¹ردت زكرم

 ةجذمنلاو عي�صتلاو ميمصتلا a`ع ةفلت�Xا

 <<,µنصم>>



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٧٨ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٧٩ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 

 ن¹رمثBسملاو بالطلل تامدخ ماظن ر¹وطتو ءاش°إ

 بالطلل ةئشانلا تاPرشلا ةءافك عفرو

 <<fgكرش>>

 

 لصاوتلا

https://uqu.edu.sa/iei 

://uqu.edu.sa/iei/App/Contacthttps 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٨٠ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 دعk نع ميلعتلاو يYوhiكلإلا ملعتلا ةدامع

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٨١ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 

 ؟أدبا نيأ نم

 

 

 ؟ةحاتملا لصاوتلا قرط ,Úامو ؟لصاوتأ نم عم ،ةعماWdا ,+ ي°وO¤كلإلا ملعتلا ةرادإ ماظن ,+ ةينقت ةلRشم �gتHجاو ول

 كنكمي ، Blackboard دروب كالبلا ماظن ملعتلا ةرادإ ماظن لاثملا لي�س a`ع ةدامعلا ةمظنأ ,+ ةينقت ةلRشم يأل كتHجاوم دنع

 لئاسو لالخ نم دع� نع ميلعتلاو ي°وO¤كلإلا ملعتلا ةدامع� �gفلا معدلا عم لصاوتلا ةبلاطلا ي�ز¹زع /بلاطلا يز¹زع

 :ةيلاتلا لصاوتلا



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٨٢ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٨٣ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٨٤ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 SQلعلا ثحبلا ةدامع

 :ءارفس جمانرب حنم

 ،ةيل[�ا ةيملعلا تارمتؤملا ,+ dgحبلا مHجاتن ضرع ق¹رط نع اHعم جامدنالاو ةيثحبلا تاWXáOا عم كاRتحالا نم ةبلطلا نكمتل

 .ةعماWdا ,+ dgحبلا لمعلا ,+ ةيساسأ ة®Nكر اونوRي fÜح ؛ركبم تقو ,+ ني®Nمتملا نNثحابلا فاشBكاو ،ىوتسملا ةيلاع ةيملاعلاو

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٨٥ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 YZماWXا VQطلا زكرملا
 .جالعلا ةيلYأ مHل نمو ةعماWdا ي�وس�مو بالط ةفاRل ةيئاقولاو ةيجالعلا ھتامدخ ,µماWdا âgطلا زكرملا مدقي

 :جالعلا ةيلYأ

 .ايلعلا تاساردلاو ةيعماWdا لحارملا فلتخمب بالطلا

 :ةيبطلا تافلملا حتف ةيلآ

 ي°وO¤كلا ةعماWdا عقومب ,µماWdا âgطلا زكرملا ةحفصب رفوتملا âgط فلم حتف بلط جذومن ةئ�ت

https://uqu.edu.sa/umc/53203 طلا زكرملا لابقتسا ق¹رط نع وأâg اWdماµ,. 

 :بلاطلل 9°طلا فلملا حتفل ة¯ولطملا تادن¤سملا

 .نNيدوعسلا NOغل ةماقإلا وأ ةينطولا ة¹وHلا ةقاطب وأ ةيعماWdا ةقاطبلا .١

 بلاطلا ةلافك a`ع نNقفارملا نأ ا�±ف ç(وملاو ،تازاوÌdل ةماعلا ةرادإلا نم ةرداصلاو ة¹راسلا ةيماظنلا ةماقإلا .٢

 .دفاولا

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٨٦ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٨٧ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٨٨ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 :ض¹رملا تايلوؤسم ةقيثو

 :نع لوؤسم تنأ

 fgلا ة¹ودألا كلذ ,+ امب كت[Y صخت fgلا رومألا لP لوح ةقيقدلاو ةلماRلا تامولعملاب âgطلا ق¹رفلا د¹وزت  .١

 .رضا[Wاو g¢%املا ,+ âgطلا كخ¹راتو اYاطاعتت

 لمحتت نأ كيلع بجيف ،تاميلعتلاو حئاصنلا عبBت مل وأ جالعلا تضفر اذإ ،âgطلا ق¹رفلا حئاصنو تاميلع� عابتإ .٢

 .كتارارق جئاتن

 كجالعو كتيانع بولسأ لوح ةمولعم يأل كمHف مدع نع âgطلا ق¹رفلا ءاضعأ دحأ مالعإ .٣

 .كتلاح a`ع أرطت تاNOيغ� يأ نع âgطلا ق¹رفلا ءاضعأ مالعإ .٤

 .مHقوقح عيمج ماO¤حاو ن¹رخآلا روعش ةاعارم عم ي°واع� بولسأب فرصتلا .٥

 .زكرملا تاميلع�و حئاول عابتإ .٦

 ) انكمم كلذ ناP اذإ (امدقم ا�eاغلإ وأ ةدد[�ا ديعاوملاب ما®¤لالا .٧

اPردم نك .٨
ً

 م��الئاعو Ü¢%رملل ةي[²لا ةياعرلل ةينطولا NOياعملاب م®¤لي زكرملا نأ 

 :ضuرملا قوقح ةقيثو

 كقوقح عيمجب كتفرعم لالخ نم ةديج ةروصب هاضرم لRل ةمزاللا ةي[²لا ةياعرلا ميدقتب ,µماWdا âgطلا زكرملا دHعتي

 :ي�آلاب ةلثمتملاو

 .كترسأ دارفأ نم ن¹رخآلا روعشو كروعش a`ع ةظفا[�ا .١

 .ةي[²لا كتياعر ةطخ قيبطت ,+ كتكراشم .٢

 .ھمHفت نأ نكمي يذلا بولسألاب كجالعو ةيبطلا كتلاح صي�ÉX لوح تامولعملا a`ع لوص[Wا ,+ كقح .٣

� نأ كلذكو) نوناقلا ھب حمسÔ يذلا ّد[Wا Ïaإ (حO¤قملا جالعلا ضفر ,+ ق[Wا كل .٤
ُ

 .ةلمت[�ا جئاتنلاب ملع

الثمم كل لعجت نأ وأ كجالع لوح تارارقلا ذاختا ,+ كاO¤شالا .٥
َ

 äXايص
ً

 .كنع ةباين تارارقلا هذY ذخأي 

 .ملألل بسانم جالعو حي[Y مييقت a`ع لوص[Wا .٦

 .كتياعر يمدقمو كئابطأل يفيظولا بقللاو مسالا ةفرعم .٧

 .ةنمآ ةئ5ب ,+ كتيانع a`ع لوص[Wا ,+و ÉXò¢gلا دارفنالا ,+ كتبغر ماO¤حا .٨

 .كب ةيانعلا a`ع رثؤت fgلا تاميلعتلاو حئاوللا a`ع عالطالا .٩

 ) زكرملا تاردق دودح نمض (ھيف بغرت ةمدخ بلط يأ a`ع بسانمو لجاع در a`ع لوص[Wا .١٠

 .) نوناقلا دودح نمض (âgطلا كلd) a`ع عالطالا .١١

 .صت�Xا زكرملا فظوم وأ âgطلا كق¹رف Ïaإ ةيانعلا ميدقت بولسأ صوصخب كاوRش وأ كفواخم ءادبإ .١٢

 .ةيصÉXلا وأ ةيضرملا كتالd) ة¹ّرس نامض .١٣

 .ةقياضملا وأ ةلماعملا ءوسل كضرع� مدع نامض .١٤



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٨٩ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 .ثاحبألا وأ ةيبطلا براجتلا نم عون يأل ضرعتلا ضفرت نأ كقح نم .١٥

 :/.ما,+ا 9°طلا زكرملاب لمعلا ديعاوم

احابص ةنماثلا (8) ةعاسلا نم) ة¹ز¹زعلا ,+ g¢!5ئرلا رقملاب (,µماWdا âgطلا زكرملاب sgسرلا ماودلا
ً

 ةع�ارلا (4) ةعاسلا fÜحو ،

ارصع
ً

. 

 :ةعماWdا عقومب ,µماWdا âgطلا زكرملا ةحفصب ةرفوتملا ةينوO¤كلإلا جذامنلا

 .نNيدوعسلا بالطلل âgط فلم حتف بلط •

 .نNيدوعسلا NOغ بالطلل âgط فلم حتف بلط •

 .âgطلا فلملا بحاصل ةيصÉXلا تانايبلا ثيدحت بلط •

 .تاراسفتسالل ي°وO¤كلإلا لصاوتلا •

 .ىواRشلاو تاحO¤قملا •

 .ةمدقملا تامدWXا نع نNعجارملا اضر ةنابBسا •

 .ةدايقلا ةصخرل âgطلا فشكلا •

 :لصاوتلل
 umc@uqu.edu.sa :ي°وO¤كلالا ديáOلا

 https://uqu.edu.sa/umc :ي°وO¤كلالا عقوملا

 0125580303 :فتاHلا

 كم¦² تامولعم

 ئراوطلل ةيئاقولا تاءارجالا

 .راذنا سرج برقأ قالطإ •

 .ءودHلاب ما®¤لالاو سفنلا طبض •

 .ةقطنملا ءالخا بجي ق¹ر[Wا راذنا سرج عامس دنع •

 .ي°دملا عافدلاو ةمالسلا نNلوؤسم غالبا •

 فرعÔ صÉXلا ناP اذ{و ةعماWdا عقاوم عيمج ,+ ق¹رح تايافطو تاhXم دجوت •

 ةرداغم ھيلعف ةأفطملا عم لماعتلا عم ةردقلا وأ ھت5ناRما نم ادكأتم صÉXلا نكي مل اذ{و اHمادختسا ةيفيك •

 .ةقطنملا

 .ةيئاÂرHكلا ملالسلاو دعاصملا مادختسا مدعو ئراوطلا جراخم a`ع ةلادلا ةيداشرالا تاحوللا عابتا •

 .عمجتلل ةصص�Xا ةقطنملا Ïaا ھجوتلا •

  .�Üبملا لخاد ن¹روص[�ا صاäXألا نع ي°دملا عافدلا وأ ةمالسلا نيذقنم غالبا •



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٩٠ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 .انمآ حبصأ �Üبملا لوخد نأب ةصت�Xا تاطلسلا نالعا نNح Ïaا جراWXا ,+ ءاقبلا •

 رطخ عوقو لمتحي وأ ةمالسلاب قلعتي رمأ يأ نع مHغالبإل ةمالسلا ةرادإ Ïaإ ةرشابم ھجوتلا كيلع

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٩١ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٩٢ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٩٣ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 مسقلا عم لصاوتلل
 

 
 
 ٠١٢٥٤٢٦٢٢٢ :مسقلا ةسيئر بتكم فتاه
 ٨٩٢٣ :ةليوحت
 
 :ةعماجلا عقوم ىلع مسقلا طبار

uqu.edu.sa/kidedumf 
 

 

  :مارقتسنالا ىلع مسقلا طبار

instagram.com/uqu_childhood 
 

 

 : رتيوت ىلع مسقلا طبار

twitter.com/uqu_childhood 
 
 
 

 

 
  



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

٩٤ 

 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 لافطألا ضاير مسق :ةدوجلا ليلد
 

 ةيبرتلا ةيلك
 لافطألا ضاير مسق

 

 يرقشق ةريمس.د :دادعإ

 نــســحــلا هنامج :قيسنت


