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 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا                      
  میلعتلا ةرازو                         
 ةعمجملا ةعماج                        
 تاراھملا ریوطتو ةدوجلا ةدامع             
 

 ) 2  (  جذومن
  دھاوشلاو ةلدألا رصح

  يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا ةلاكوب ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم •
 زمرلا م

 )دوكلا(
          ھعون دھاشلا / لیلدلا ناونع

 ىنورتكلا ىقرو تاظحالم
 راكتبالا زكرمب يفیرعتلا لیلدلا ١ تبا ١

 ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو
X X  

 يفیرعتلا يرادإلا يمیظنتلا لیلدلا ٢تبا ٢
 ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرمب
 ةزیمتملا

X X  

 راكتبالا زكرمب ةیلیغشتلا ةطخلا ٣تبا ٣
 ریرقتو ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو
  اھتعباتم

X X  

 راكتبالا زكرمب يونسلا ریرقتلا ٤تبا ٤
 ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو

X X  

 نیدیفتسملا يأر عالطتسا ةیلآ ٥تبا ٥
 ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرمب
 ةزیمتملا

X X  

 عمتجملا ةمدخ ةطشنأ نم جذامن ٦تبا ٦
 ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرمب
 ةزیمتملا

X X  

 تارشؤم جئاتنب يئاصحا ریرقت ٧تبا ٧
 زكرمب ةیعجرملا ھنراقملاو ءادألا
 ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا

X X  

 زكرمب زیمتلا يحاون نم جذامن ٨تبا ٨
 ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا

X X  

 يبوسنم تاراھم ریوطت ٩تبا ٩
 راكفألاو راكتبالا زكرمب ةرادإلا
 ةزیمتملا ةیبالطلا

X X  

 ءاسنلا ماسقأل ةلاعف ةكراشم ١٠تبا ١٠
 راكتبالا زكرم ةطشنأ يف
 ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو

X X  

 ينورتكلإلا عقوملا ثیدحت ١١تبا ١١
 ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرمب
 ةزیمتملا

X X  

 





 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  



 
 
 

 زكرملا ةیؤر •
 وھو مادتسملا ومنلا قیقحتل ةجتنم ةوق ىلإ ھلیوحتو ةفرعملا داصتقال لوصولل ةلیسو راكتبالا نوكی نأ      
 . 2030 ةكلمملا ةیؤر قیقحتل ينطولا لوحتلا جمانرب تافدھتسم مھأ دحأ دعی ام

 زكرملا ةلاسر •
 ةركتبملا راكفألا لیوحتو ، عمتجملا ةمدخ يف ةمھاسملا ىلع نیعدبملا عیجشت يھ راكتبالا زكرم ةلاسر نإ     
ً ایمیلقإ ةزیمملا تاعماجلا فاصم ىلإ ةعماجلاب ءاقترالا و ةیداصتقا ةمیق تاذ تاجتنم ىلإ تاعارتخالاو
 .راكتبالا و عادبإلا يلاجم يفً ایملاعو
 
 

 زكرملا فادھأ •
  2030ةكلمملا ةیؤر ىلع ءانب ةفرعملا داصتقال يلعفلا لوحتلا ىلع لمعلا .1
              .عادبإلاو راكتبالا لاجم يف ةعمجملا ةعماجل ةدایر قیقحت .2
 . عمتجملاب راكتبالا ةفاقث زیزعت .3
 .ةیداصتقا ةمیق تاذ تاراكتبا ىلإ اھلیوحتو مھراكفأ میدقت ىلع ةعماجلا ةبلط عیجشت .4
  .ةزیمتملا ةیثحبلا راكفألاو تاراكتبالا قیوست .5
 .نیركتبملاو نیرمثتسملاو ةعماجلا نیب ةقالعلا زیزعت .6
 دروملا وھ میلعتلا نوك ةیؤرلا لظ يف میلعتلا يف ءادألا مییقتل يسیئر رشؤمك راكتبالا دامتعا .7

 .ينطولا داصتقالا نییارش يف راكتبالاو ةفرعملا خضل ھیلع لوعملا يسیئرلا
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  ةمدقم

 تماق ثیح عارتخالاو راكتبالل ةریبك ةیمھأ ةعمجملا ةعماج تلوأ     
 ىلإ فدھی يذلاو " ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم " ءاشنإب
 ربع لمعلا قوس ىلإ مھتاراكتبا لقنو نیركتبملل ةمزاللا تامدخلا میدقت
 تاكرشلل تاجتنملا كلت قیوستل قیسنتلاوً ایلودوً ایلحم اھلیجست
  .تاسسؤملاو

 ةعساتلا ةیمنتلا ةطخ فادھأ دحأ قیقحتب ھمایق يف زكرملا اذھ ةیمھأ نمكتو
  .ةفرعملا داصتقا قیقحتل

 يتلا ةیصخشلا هرابتعاب ةصاخ ةیانع ركتبملاب ةیانعلا ىلإ زكرملا فدھیو
 ،ةرماغمو لایخو عالطا اھیدلو ،ةردان وأ ةقوبسم ریغوً ةدیدجً اراكفأ كلمت
  .سدحو لوضفو عالطتسا اھیدلو

 راكتبإلا زكرم ءاشنإ

 ةثلاثلا( ھتسلج يف يلاعلا میلعتلا سلجم نم ةمیركلا ةقفاوملا تءاج
 )28/73/1434( مقر رارقو ، ـھ2/7/1434 خیراتب دوقعملا )نیعبسلاو
 ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم" ءاشنإ ىلع ةقفاوملا :يلی امب يضاقلا
 نیفیرشلا نیمرحلا مداخ ةقفاوم تمت امك ،"ةعمجملا ةعماجب ةزیمتملا
 ھیجوتلاب ةسلجلا رضحم ىلع – هللا ھظفحی – يلاعلا میلعتلا سلجم سیئر
 .ـھ22/9/1434 خیراتو )35346( مقر میركلا يقربلا
 ةعماج يف ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم" ءاشنإ مت انھ نم
 تاساردلل ةعماجلا ةلاكو فارشإ تحت ـھ1434 ةدعقلا يذ يف "ةعمجملا
 عادبالا حبصی نا ھحضاو ایور ىلع ينب يذلا  يملعلا ثحبلاو ایلعلا
 .هللا نذإب قرشملا لبقتسملا وحن ةدایقلاو رصعلل ةمس زیمتلاو راكتبالاو
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  ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا مساب زكرملا ةیمست

 ةبھوملا نأل مسالا اذھب ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم ةیمست تمت
 لبقی الو ،ایقس وأ ةیاعر نود ةریغصلا ةتبنلاب نوكت ناب ھبشا مامتھا نود
 نأً اعیمج انتمھم نإف كلذل ،اھلھاجتن وأ اھلمھن نأ لقعلا ىضری الو نیدلا
 ھب لظتسی ًالظ ھناصغأ قروتو ، هدوع دتشیل انمامتھا دیزنو انسرغ ىعرن
 ةبھوملل القصو عادبإلا رصع يف ،ھیلإ ةجاحلا دشأ يف نحن لبقتسمل هللا دعب
 .نطولاو  نیدلا ةمدخل عقاولا ىلع اھدیسجتو
 ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم  ةیمست ةركف تءاج قطنملا  اذھ نمو
 بھاوملا فاشتكا يف دعاسی ھنأل مسالا اذھب ةعمجملا ةعماج يف ةزیمتملا
 يداملا معدلا میدقت يف ةمھاسملا عم ،ةعماجلا بالط ىدل اھلقصو اھتیمنتو
 تاجتنم ىلإ ةیعادبالا بالطلا راكفأ لیوحت نكمی ىتح يرشبلاو يونعملاو
 ایلحم ةعمجملا ةعماج نأش نم عفرلاو ،عمتجملا دیفت ةیداصتقا ةمیق تاذ
 .ایملاعو
 زكرملا فادھأ

 ةیلاتلا فادھألا قیقحت يلا زكرملا ىعسی

 ةیمنتلا ةطخ ىلع ءانب ةفرعملا داصتقال يلعفلا لوحتلا ىلع لمعلا -
  .ةلودلل ةعساتلا

  .عادبإلاو راكتبالا لاجم يف ةعمجملا ةعماجل ةدایرلا قیقحت -

  .عادبإلاو راكتبالا لاجم يفً ایلودوً ایلحم ةعماجلا زیمت زاربإ -

 يھو ةعماجلا يبوسنم ىدل عادبإلا ةبسن يف يملاعلا لدعملا قیقحت -
3%.  

  .عمتجملا لكاشم لحل ةزیمتمو ةركتبم لولح میدقت -

  .عادبإلاو راكتبالا ةفاقث رشن -

 

 ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا
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 ةحئاللا هذھ يف تدرو امنیأ ةیلاتلا تارابعلاو تاملكلاب دصقی :ىلوألا ةداملا
 . كلذ فالخ قایسلا ضتقی ملام اھنم لك مامأ ةنیبملا يناعملا

 .ةعمجملا ةعماج :ةعماجلا •
 .ةعمجملا ةعماج سلجم :ةعماجلا سلجم •
 .ةعمجملا ةعماج ریدم يلاعم :ةعماجلا ریدم •
 ةعماجلا لیكو:يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا لیكو •

 .يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل
 .ةعمجملا ةعماجب ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم :زكرملا •
 ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم ةرادإ سلجم :زكرملا سلجم •

 . ةزیمتملا
 يف ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم ریدم :  زكرملا ریدم •

 . ةعمجملا ةعماج
 ةزیمتملا ةیبالطلا راكفالاو راكتبإلا زكرم ةلیكو : زكرملا ةلیكو •

  .)يوسنلا مسقلا( ةعمجملا ةعماجب
 راكفالاو راكتبالا زكرمل ةیلیغشتلا ةینازیملا :ةیلیغشتلا ةینازیملا •

 .ةعمجملا ةعماجب ةزیمتملا ةیبالطلا
 تاراكتبإلا دوقع ماربإ نع ةجتانلا تاداریإلا :ةیتاذلا تاداریإلا •

 .ةیجراخلا تاعاطقلل تاعارتخإلاو
 ةیتاذلا تاداریإلا نم فرصت يتلا ةأفاكملا :قرفلا ءاضعأ ةأفاكم •

 ةعماجلا لخاد نم نیكراشملا ناجلاو دوقعلاو عیراشملا قرف ءاضعأل
 .اھجراخو
 راكفألاو راكتبالا زكرمب ةطبترم ةیراشتسا بتاكم يھ :ةربخلا بتاكم •

 تامدخلا سیردتلا ةئیھ ءاضعأ اھلالخ نم مدقی ةزیمتملا ةیبالطلا
  .يلام لباقمب ةیراشتسالاو ةیملعلا
 .ةلودلل ةیلاملا ةنسلا :ةیلاملا ةنسلا •
 راكتبالا زكرم يف راكتبالاو ةبھوملا ةدحو:راكتبالاو ةبھوملا ةدحو •

 . ةعمجملا ةعماجب ةزیمتملا ةیبالطلا راكفالاو
 راكتبالا زكرم يف ریوطتلاو بیردتلا ةدحو:ریوطتلاو بیردتلا ةدحو •

 . ةعمجملا ةعماجب ةزیمتملا ةیبالطلا راكفالاو
 راكفالاو راكتبالا زكرم يف لامعألا ةدایر ةدحو:لامعألا ةدایر ةدحو •

 . ةعمجملا ةعماجب ةزیمتملا ةیبالطلا
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 ةیركفلا ةیكلملا ةدحو:حارتخالا تاءاربو ةیركفلا ةیكلملا ةدحو •
 ةزیمتملا ةیبالطلا راكفالاو راكتبالا زكرم يف عارتخالا تاءاربو
  ةعمجملا ةعماجب
 زكرم يف تاعارتخالاو تاراكتبالا قیوست ةدحو:قیوستلا ةدحو •

 .ةعمجملا ةعماجب ةزیمتملا ةیبالطلا راكفالاو راكتبالا
 يف مالعالاو ةماعلا تاقالعلا ةدحو:مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا ةدحو •

 .ةعمجملا ةعماجب ةزیمتملا ةیبالطلا راكفالاو راكتبالا زكرم
 

 يلام لالقتساب عتمتیو ،ةیرابتعا ةیصخش زكرملل :ةیناثلا ةداملا •
 نم ةدمتعملا حئاوللاو ،ةیراجتلا سسأللً اقفو لمعلا سرامیو ،يرادإو
 .نأشلا اذھب ةصاخلا يلاعلا میلعتلا ةرازوو ةعماجلا سلجم

 
 قبطی ةحئاللا هذھ يف صاخ صن ھیف دری مل ام لك :ةثلاثلا ةداملا •

 ةیذیفنتلا ھحئاولو تاعماجلاو يلاعلا میلعتلا سلجم ماظن ھنأشب
 .ةیراسلا تارارقلاو ةمظنألاو

 
 ةعماجلا سلجم ةقفاوم خیرات نم ةحئاللا هذھب لمعی :ةعبارلا ةداملا •

 .اھیلع
 
  .ةحئاللا هذھ ریسفت قح ةعماجلا سلجمل :ةسماخلا ةداملا •
 
 نم ةنس دعب ةعجارملاو میوقتلل ةحئاللا هذھ عضخت :ةسداسلا ةداملا •

  .اھرارقإ
 

 زكرملا سلجم :يناثلا لصفلا
 
 ریدم نم رارقب دیدجتلل ةلباق نیماع ةدمل سلجملا ءاضعأ نیُعی ةعباسلا ةداملا
 ریدمو ، يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلا لیكو حیشرت ىلع ًءانبو ، ةعماجلا
 زكرملا ةرادإ سلجم فلأتیو ، ةزیمتملا ةیبالطلا راكفالا و راكتبالا زكرم
 :نم
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         زكرملا ریدم .1
                                                                     
 ً.اسیئر

     .) ةیوسنلا ماسقألا( زكرملا ةلیكو .2
                                                              
 .اوضع

    . زكرملا يف راكتبإلاو ةبھوملا ةدحو سیئر .3
                                                                
 ً.اوضع

        . قیوستلا ةدحو سیئر .4
                                                                           
 ً.اوضع

 . مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا ةدحو سیئر .5
                                                                          
 اوضع

  ریوطتلاو بیردتلا ةدحو سیئر .6
                                                                   
 ً.اوضع

 .عارتخالا تاءاربو ةیركفلا ةیكلملا ةدحو سیئر .7
                                                                                   
 اوضع
 لامعألا ةدای ةدحو سیئر.8       
                                                                                  
 اوضع
 

 تاصصختلا نولثمی نییدوعسلا سیردتلا ةئیھ ءاضعأ نم ةثالث .8
 ىلعً  ءانب ةعماجلا ریدم يلاعم نم رارقب نونیعیو ،ةعماجلاب ةسیئرلا
 راكتبالا زكرم ریدمو يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلا لیكو حیشرت
 ةلباق نیتنس ةدمل ةعمجملا ةعماج يف ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو
 .ةعماجلا جراخ نم ةربخلا يوذ نم ءاضعأ رایتخا زوجیو ،دیدجتلل

  .سلجملا نیمأ .9
 رھشلا يف لقألا ىلع ةرم زكرملا سلجم تاعامتجا دقعت :ةنماثلا ةداملا .10
 الإ عامتجالا حصی الو ،ھئاضعأ ةیبلغأ وأ ھسیئر نم ةوعد ىلع ًءانب
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 ءاضعألا تاوصأ ةیبلغأب ھتارارق ردصتو ،ھئاضعأ ةیبلغأ روضحب
 تارارق ربتعتو ،سیئرلا ھیف يذلا بناجلا حجری يواستلا دنعو نیرضاحلا
 ةسمخ لالخ ةعماجلا ریدم نم ضارتعا اھیلع دری مل ام ةذفان سلجملا

 سلجم ىلإ اھداعأ اھیلع ضرتعا اذإو ،ھیلإ اھلوصو خیرات نمً اموی رشع
 ةعماجلا ریدملو ،اھیف رظنلا ةداعإل هرظن ةھجوب ةعوفشم زكرملا ةرادإ
 ً.ایئاھن كلذ يف هرارق ربتعیو هؤاغلإ وأ ،ھلیدعت وأ ،رارقلا قیدصت
 
 ،زكرملاب قلعتت يتلا رومألاب زكرملا ةرادإ سلجم صتخی :ةعساتلا ةداملا
 :اھنمو

 زكرملا فادھأ قیقحتب ةلیفكلا ةیجیتارتسالا ططخلاو تاسایسلا عضو •
 .ھماھمو
 .لمعلا ریس لفكی امب ھتلكیھو زكرملا ةحئال يف تالیدعتلا حارتقا •
 میظنتل اھلیدعت وأ ةیرادإ تادحو ءاشنإو ،زكرملل ةیلخادلا دعاوقلا حارتقا •

 .زكرملاب لمعلا ریس
 زكرملل ةیماتخلا تاباسحلاو ةیونسلا ةیلیغشتلا ةینازیملا عفرب ةیصوتلا •

 .اھدامتعال ةعماجلا ریدمل
 عارتخالا تاءاربو يراشتسالاو يثحبلاو يملعلا نواعتلا تایقافتا دادعإ •

 ةیراشتسالاو ةیثحبلاو ةیملعلا تائیھلا عم زكرملا اھمربی يتلا
 .اھدامتعال ةعماجلا ریدمل اھعفرو ، ةیملاعلا تاكرشلاو
 دیدحتو مھریغ نم وأ ھئاضعأ نیب نم ةتقؤم وأ ةمئاد ناجل لیكشت •

 .زكرملا فادھأ قیقحتل اھلمع ةرادإ بولسأو ، اھفادھأو ، اھتاصاصتخا
 دیدحتو ، زكرملل نیغرفتم ریغ نیراشتسم نییعت ىلع ةقفاوملا •

 فرصو ،ً ایرھش )لایر فالآ ةسمخ( زواجتت الأ ةطیرش مھتأفاكم
 .ةعماجلا ریدم ةقفاوم دعب زكرملا ةینازیم نم مھتآفاكم

 .زكرملل يجراخ بساحمو يلام بقارم حیشرت ىلع ةقفاوملا •
 ریدم ةیصوت ىلع ًءانب ةربخلا بتاكم ءاشنإ تابلط ىلع ةقفاوملا •

 .زكرملا
  .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا لخاد ةیقیسنتلا بتاكملا ءاشنإ ىلع ةقفاوملا •
 ىلع نیفرشملاو نیثحابلا تآفاكمو تاقحتسم فرص ىلع ةقفاوملا •

 .اھتینازیم بسح ةیراكتبالاو ةیراشتسالا قرفلا
 ققحی ام قفو اھنم فرصلاو ،اھتیمنتو ھلاومأو زكرملا تاكلتمم ةرادإ •

 .زكرملاو ةعماجلا ةحلصم
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 اھعفرو ، زكرملل فاقوألاو حنملاو تاعربتلاو تابھلا لوبقب ةیصوتلا •
 . ةعماجلا ریدمل
  .زكرملل ةیونسلا ةیلیغشتلا ةطخلا رارقإ •
 ركتبم لكل ةیلاملاو ةینفلا تاحرتقملاو ضورعلا دادعإب رشابملا فیلكتلا •

 ةمیق نم % 2 وأ )لایر فلأ نیسمخ(     نع دیزی ال امب عارتخأ وأ
 .)لقأ امھیأ( حرتقملا
 ریفوت ىلع نولمعی نیذلا صاخشألل قیوست ةبسن فرص ىلع ةقفاوملا •

 ام بسح عورشملا ةمیق نم )%15-1(   نیب حوارتت زكرملل عیراشم
 مسح متیو ،)لایر فلأ ةئام( نع دیزت الأ ةطیرش زكرملا ریدم هددحی
 نوعبرألا ةداملا يف ةحضوملاو ةعماجلل ةررقملا ةبسنلا نم غلابملا هذھ
 دقع عیقوت دعب الإ فرصت الو ،ةحئاللا هذھ يف سماخلا لصفلا نم
 فلأ ةئام( نع داز امو ً،اماظن ةقحتسملا ھتاعفد لوأ مالتساو عورشملا

 رخآ مالتسا دعب الإ فرصی الو ةعماجلا ریدم يلاعمل ھعفر بجیف )لایر
 ً.اماظن ةقحتسملا ھتاعفد
 ةئام( نع دیزی ال امب عیراشملا ىلع نیفرشملل فلس حنم ىلع ةقفاوملا •

 .اھدادس دامتعاو )لایر فلأ
 ةربخلا يوذ بادتناو ةوعد لالخ نم ،نیثحابلاو ءاربخلا عم دقاعتلا •

 صخت يتلا دوقعلا ذیفنتو تاساردلا زاجنإ يف ةكراشملل ةزیمتملا
 .ةعماجلا ریدم ةقفاوم دعب زكرملا
 ةمربملا دوقعلا تاجایتحا بسح ةكلمملا لوخدل تاریشأتلا حنم بلط •

 .ةعماجلا ریدم ةقفاوم دعب
  زكرملا ریدمل ھتایحالص ضعب ضیوفت زكرملا ةرادإ سلجمل زوجی •

 .ھنع بونی نم وأ
 
 

 تامدخلا وأ ةیثحبلا عیراشملل ةیلامجإلا فیلاكتلا دیدحت :ةرشاعلا ةداملا
 لمعلا ءاھتنا دعب اھعیمج فرصتو ،ةیبیردتلا جماربلا وأ ةیراشتسالا
 .ةعماجلا ریدم ةقفاومو
 

 ةافاكم سلجملا ءاضعأ نم وضع لكل فرصی :ةرشع ةیداحلا ةداملا
 يف لایر فلأ رشع ةسمخ نع دیزی ال امبو ،ةسلج لك نع لایر ةئامسمخ
 .يلاملا ماعلا
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 زكرملا ریدم :ثلاثلا لصفلا

 سیردتلا ةئیھ ءاضعأ نیب نم زكرملا ریدم نیعی :ةرشع ةیناثلا ةداملا
 نم رارقب ،ةعماجلا جراخ نم ھعم دقاعتلا متی نم وأ ،ةعماجلاب نییدوعسلا
 ةلباق نیتنس ةدمل ةعماجلا ریدم حیشرت ىلع ًءانب يلاعلا میلعتلا ریزو يلاعم
 .دیدجتلل
  
 ةئیھ ءاضعأ نم ةلیكو زكرملل ةعماجلا ریدم نیعی :ةرشع ةثلاثلا ةداملا
 حیشرت ىلع ًءانب دیدجتلل ةلباق نیتنس ةدمل ةعماجلاب نییدوعسلا سیردتلا
 .ریدملا
 
 نیب ام لداعت ةیرھش ةأفاكم زكرملا ریدم قحتسی :ةرشع ةعبارلا ةداملا
 ریدقت دوعیو ،ھبتار يلامجإ نم )%100( ىلإ ھبتار ساسأ نم )100%(
 بتاكم ةرادإ ریدمو زكرملا ةلیكو نم لك ىطعیو ،ةعماجلا ریدم ىلإ كلذ
 نم )%100( ىلإ مھبتار ساسأ نم )%100( لداعت ةیرھش ةأفاكم ةربخلا
 ىلع يلام لباقم مھذخأ مدعو زكرملا ةرادإب مھفیلكت لباقم ،مھبتار يلامجإ
 نم ریدقتب بتارلا نم ةیرھشلا ةأفاكملا ةبسن دیزتو ،ھعیراشم يف مھتكراشم
 ةبسن زواجتت الأ ةطیرش زكرملا لخد يف ةدایزلا بسحبو ةعماجلا ریدم
 ةلیكولل مھبتار يلامجإ نم )%100( و ریدملل بتارلا يلامجإ نم )200%(
 . ةربخلا بتاكم ریدمو
 
 
 دودح يف زكرملا نوؤش ةرادإ زكرملا ریدم ىلوتی :ةرشع ةسماخلا ةداملا
 ،زكرملا ةرادإ سلجم تارارقو زكرملا ةحئالو ،اھحئاولو ةعماجلا ةمظنأ
 :يلی ام صوصخلا ھجو ىلع ھل نوكیو

 ططخلا عضوو ،اھتعباتمو ھتارارق ذیفنتو زكرملا ةرادإ سلجم ةسائر •
 .اھذیفنت ةعباتمو ةیذیفنتلا جماربلاو
 ىوقلا نم ھتاجایتحا دیدحتو زكرملا لامعأ ىلع رشابملا فارشإلا •

 تاصاصتخالا عیزوتو دیدحتو ،ھیف لمعلا ریوطت ىلع لمعلاو ةیرشبلا
 .ھیف نیلماعلاو زكرملا تادحو نیب
 ،لایر نویلم اھتمیق زواجتت الأ ةطیرش زكرملا اھمربی يتلا دوقعلا عیقوت •

  .هدامتعال ةعماجلا ریدمل ھعفر متیف كلذ نع داز امو
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 لاجم يف ةعماجلا جراخو لخاد ىرخألا تاھجلا مامأ زكرملا لیثمت •
 .زكرملا لمع
 هذھ نم ھیف تبلاب ھضیوفت متی امو ،زكرملا لمعب ةقلعتملا دوقعلا ماربإ •

 .دوقعلا
 ، ثحبلا موسرو ، ةعونتملا تاداریإلا لیصحت ىلع فارشإلا •

 ةلماعلا ناجللا ةأفاكم فرصو ،ةیراشتسالا تامدخلاو تاساردلاو
 قفو زكرملا ةینازیم نم فرصلا ھل نوكی امك ،زكرملا تارامثتساب
  .ةدمتعملا حئاوللا
 ةعماجلا جراخ نم عیراشملل ةبولطملا ةیرشبلا رداوكلا عم دقاعتلا •

 تانیمأتلا ماظنو يدوعسلا لمعلا ماظن قفو نیفظوملا عم دقاعتلاو
 .زكرملل ةدمتعملا ةینازیملاو ططخلا عم بسانتی امب ةیعامتجالا
 .اھنأشب ھیجوتلا ذخأل ةعماجلا ریدمل دوقعلا تاءانثتسا تابلطب عفرلا •
 ذخأ دعب تارادإلا يریدم وأ ءالكولا ىلإ تاصاصتخالا ضعب ضیوفت •

 .كلذ ىلع ةعماجلا ریدم ةقفاوم
 اھریغو يفاضإلا لمعلا ةأفاكم فرصب ةیحالصلا زكرملا دیمعل نوكی •

 ةرازو حئاولو ةمظنأ قفو ھیفظومل زكرملا باسح نم تآفاكملا نم
 .ةیندملا ةمدخلا
 ةیاھن دعب يلاملا ھعضوو زكرملا طاشن نعً اریرقت زكرملا ریدم دعی •

 مث نمو هرارقإل زكرملا ةرادإ سلجم ىلع ھضرعیو ةیلام ةنس لك
 .ةعماجلا سلجم ىلع ھضرعل ةعماجلا ریدمل ھعفری
 فادھأ نمض ةعماجلا ریدم لبق نم اھب فلكی ىرخأ ماھم يأب مایقلا •

 .زكرملا
 :ةیرادإلا نوؤشلا :عبارلا لصفلا

 يمیظنتلا ھلكیھلً اقفو زكرملل يرادإلا زاھجلا نیعی :ةرشع ةسداسلا ةداملا
 مضی نأ بجیو ،زكرملا ةرادإ سلجم نم ةدمتعملا ةیرادإلا تایحالصلاو
  .ھیلإ ةلكوملا لامعألا ةیدأتل ةیفاك تاربخ زكرملل يرادإلا زاھجلا

 

 لخاد نم نیفظومو ،نیثحاب عم دقاعتلا زكرملل زوجی :ةرشع ةعباسلا ةداملا
 ءازجأ وأ ،زكرملا اھب فلكی يتلا عیراشملا ذیفنتب مایقلل اھجراخ وأ ةعماجلا
 .ةیندملا ةمدخلا ةرازو حئاولو ةمظنأ بسح مھتأفاكم فرصو اھنم
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 ةیلاملا تاءارجإلا ءاھنإ ىلوتت زكرملاب ةیلام ةدحو أشُنت :ةرشع ةنماثلا ةداملا
 ةیذیفنتلا هدعاوقلً اقفو ةفلتخملا ھتطشنأو زكرملا دوقعب ةقلعتملا ةیبساحملاو
 .ةیئارجإلاو
 

 زكرملا ھب فلكی ةدحو يأل لمعلا قیرف سیئر ىلوتی :ةرشع ةعساتلا ةداملا
 ، ضرعلا يف ةددحملا لمعلا ةطخ بسح عورشملا زاجنإ ىلع فارشإلا
 نیب قیسنتلا ةمھم ىلوتی امك ،كراشملا لمعلا قیرف دارفأ نیب قیسنتلاو
 . ةیرادإلاو ةیلاملا بناوجلا يف زكرملا ةرادإو قیرفلا ءاضعأ

 
 ةیلاملا نوؤشلا :سماخلا لصفلا

 – ةعمجملا ةعماج ( مساب يفرصم باسح زكرملل حتُفی :نورشعلا ةداملا
 نم رثكأ وأ فرصم يف ،)ةزیمتملا ةیبالطلا راكفالاو راكتبالا زكرم
 عیقوتلا ةیحالص نوكتو زكرملا تاداریإ ھیف عدوتو ،ةدمتعملا فراصملا
   .ةمھملا هذھل ةعماجلا ریدم ھفلكی نم ىلإ ةفاضإلاب زكرملا ریدمل
 
 عورشم دادعإب زكرملاب ةیلاملا نوؤشلا موقت :نورشعلاو ةیداحلا ةداملا
 .تافورصملاو تاداریإلا ریدقت ساسأ ىلع زكرملاب ةصاخلا ةینازیملا
 

 طورشلا ھیف رفاوتت نمم يلام بقارم زكرملل نوكی :نورشعلا ةیناثلا ةداملا
 زكرملا ریدم حیشرت ىلع ًءانب ةعماجلا ریدم نم رارقب فلكیو ،ةیماظنلا
 ،دیدجتلل ةلباق نیتیلام نیتنس ةدمل فّیلكتلا نوكیو ،زكرملا سلجم نم ةقفاومو
 فلكی نأ ةعماجلا ریدمل زوجیو ، زكرملا باسح نم ھتاقحتسم فرص متیو
 .ةمھملا هذھب ةعماجلل يلاملا بقارملا
 

 رفاوتت نمم يجراخ تاباسح عجارم زكرملل نوكی :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا
 ریدم حیشرت ىلع ًءانب ةعماجلا ریدم نم رارقب فلكیو ،ةیماظنلا طورشلا ھیف
 ةلباق ةیلام ةنس ةدمل فیلكتلا نوكیو ،زكرملا سلجم نم ةقفاومو زكرملا
 .زكرملا باسح نم ھتاقحتسم فرص متیو ،دیدجتلل
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 باسح ةعجارم يجراخلا تاباسحلا عجارم ىلع :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا
 ،ةیلاملا ةنسلا ةیاھن دعب هرارقإل ةعماجلا ریدمل عفری ریرقت میدقتو ،زكرملا
 .رھشأ ةثالث زواجتی ال امبو

 قح يجراخلا تاباسحلا عجارمو يلاملا بقارملل :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا
 تاحاضیإلاو تانایبلا بلطو تادنتسملاو تالجسلا عیمج ىلع عالطإلا
 .امھماھم ءادأل ةمزاللا

 رماوأ دادعإ زكرملاب ةیلاملا نوؤشلا ىلوتت :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا
 دامتعال ةعماجلا ریدم ىلإ زكرملا ریدم نم اھعیقوت دعب عفرتو ،فرصلا
 .فرصلا

 
 تاراشتسالاو تامدخلا عیمج میدقت زكرملا ىلوتی :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا
 ىلع فارشإلاب موقی امك ةیرادإلاو ةینھملاو ةیبیردتلاو ةینفلاو ةیملعلا
 كلذ ناكأ ءاوس ،ةدیفتسملا تاھجلل اھمیدقتو تاعارتخالاو تاراكتبالا
 ،ریغلا عم كارتشالاب مأً ادرفنم ناكأ ءاوسو ،رشابم ریغ مأ رشابم قیرطب

  .عورشم لك ةینازیم يف ددحی يلام دئاع لباقم كلذ نوكی نأ ىلع
 
 ةینازیم ةیلام ةنس لك ةیاھن يف زكرملا ریدم مدقی :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا
 ةنسلا نع زكرملا جماربو ططخ ذیفنتل زكرملا تاداریإ نم ةیریدقت ةیلیغشت
 ةعماجلا ریدم ىلإ اھب عفرلاو اھرارقإل زكرملا ةرادإ سلجم ىلإ ةمداقلا
 متیل زكرملا باسح يف عدوتو ،اھدامتعال ةعماجلا سلجم ىلع اھضرعل
 . ةینازیملا دونب ىلع اھنم فرصلا
 
 لجس يف عورشم لكل لقتسم باسح حتُفی :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا
 يبساحم دیقب لجسلا كلذ يف تاداریإلا لیجست متیو زكرملا يف عیراشملا
 .ةعبتملا لوصأللً اقفو
 بجومب الإ زكرملا باسح ىلع دیدستلا وأ فرصلا زوجی ال :نوثالثلا ةداملا
 ریدم نم اھتازاجإ دعبو تادنتسملا روص دامتعا بجیو ،ةیلصألا تادنتسملا
 .لوصألا ىلع لوصحلا رذعتو ةرورضلا تالاح يف  زكرملا

 
 لمع قرف ءاسؤرل ةمیدتسم ةفلس فرص زوجی :نوثالثلاو ةیداحلا ةداملا
 لایر فلأ يتئام )200.000( زواجتی ال امب زكرملا اھب فلكی يتلا عیراشملا
 ةیلاملا ةنسلا لالخ ةفلسلا ددست نأ بجیو ،ةعماجلا ریدم ةقفاوم دعب
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 ةفلس فرص زوجی الو ،ةیلاتلا ةنسلل  اھریودت زوجی الو ،اھیف ةفورصملا
 .ةقباسلا ةفلسلا دیدست دعب الإ ىرخأ

 

 صتقی مل ةددحم ضارغأل ةتقؤم ةفلس فرص زوجی :نوثالثلاو ةیناثلا ةداملا
 فلكی يتلا عیراشملا لمع قرف ءاسؤر وأ زكرملا يبونسم نم كلذ ھلمع
 ریدم ةقفاوم دعب ،لایر فلأ نوسمخ )50.000( زواجتی ال امبوزكرملا اھب
 يذلا ضرغلا ءاھتنا درجمب ةفلسلا هذھ ةیوست بجیو ،ھضوفی نم وأ زكرملا

 ةفلس فرص زوجی الو ،ةیلات ةنسل اھریودت زوجی الو ،ھلجأ نم تفرص
 .ةقباسلا ةفلسلا دیدست دعب الإ ىرخأ

 

 زكرملا باسحبً ایونس ةرمتسملا دوقعلا غلابم ءاقبإ متی :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا
 ً.ایلاموً اینف عیراشملا كلت ذیفنت نم ءاھتنالا ىتح

 

 تامدخلا دوقع تاداریإ نم ةیقبتملا غلابملا لحرت  :نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا
 .زكرملا باسح ىلإً ایلاموً اینف ةیھتنملا ةیراشتسالا
 

 
 تایرتشملاب قلعتی امیف ةیحالصلا زكرملا ریدمل :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا
  :ةیلاتلا لامعألاب دیمعتلاو

 لایر فلأ يتئام )200.000( زواجتی ال امب لامعألا ذیفنتل رشابملا دیمعتلا
 .ةعماجلا ریدم ةقفاومب نوكی كلذ نع داز امو ،دیمعت لكل

 ،ةیلمع لكل  لایر فلأ نیسمخ )50.000(  زواجتی ال امب رشابملا ءارشلا
 .ةعماجلا ریدم ةقفاومب نوكی كلذ نع داز امو

 

 يفزكرملل ةیلاملا تاداریإلا ضئاوف رامثتسا زوجی :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا
 ةقفاومو زكرملا سلجم ةیصوت ىلع ءانب رطاخملا ةلیلق ةیرامثتسا تاونق
 .زكرملا مساب تارامثتسالا هذھ ةیكلم لجستو ةعماجلا ریدم
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  :يتآلا قفو دھعملا تاداریإ رداصم نوكت :نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

 ،ثوحبلا ،تاراشتسالا ،تامدخلا عیراشم ذیفنتب مایقلا نع جتنی ام
 .ةیبیردت جماربلا ,قیوستلا, تاعارتخالا،تاساردلا

 .دھعملا دراوم رامثتسا دئاوع

  .اھب فرصتلا نم جتنی امو ھكالمأ عیر

 .فاقوألاو ایاصولاو حنملاو تاعربتلاو تابھلا

 .ةعماجلا ةینازیم نم ھل صصخی ام

 يمسر ضبق دنس بجومب الإ غلبم يأ ضبق زوجی ال :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا
 عادیإ متیو ،زكرملا سلجم لبق نم فلُكی نم وأ قودنصلا نیمأ ھیلع عقوی

 نیموی زواجتت ال ةدم لالخ ھعم لماعتملا كنبلا يف ةلصحملا غلابملا عیمج
 .لیصحتلا خیرات نم

 ءاوس قباس طابترا ىلع ًءانب الإ فرصلا زوجی ال :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا
 يف الإ طابترالا زوجی الو ،عورشملا ةینازیم نم مأ ،زكرملا ةینازیم نم
 ةعماجلا ریدم ةقفاوم مزلت كلذ ادع امو ،زكرملا ةینازیم يف صصخملا دودح
 .ھیلع

 

 :يلاتلا وحنلا ىلع عیراشملاو دوقعلا تاداریإ میسقت متی :نوعبرألا ةداملا

 تامدخلاو بلطلا تحت نیراشتسملاو عیراشملا دوقع تاداریإ ـ أ
 .ةیراشتسالا

 عورشملا يذفنمل دقعلا ةمیق نم )%70( نع دیزیال امبو ،قافتالا بسح
 .لمعلاب مھمایق لباقم

 ھمایق لباقم قوسملل دقعلا ةمیق نم )%15( نع دیزیال امبو ،قافتالا بسح
 .قیوستلا ةمھمب

 .زكرملا باسح يف عدوت ھتمیق نم )%15( نع لقی ال امبو دقعلا ةمیق ةیقب

 : نیغرفتملا نیراشتسملا دوقع تاداریإ ـ ب

 .ھباسح يف عدوتو زكرملل صصخت )75%(
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 .زكرملا باسح يف عدوتو ينعملا مسقلل صصخت )15%(

 .زكرملا باسح يف عدوتو ةینعملا ةیلكلل صصخت )10%(

 امب تاونس عبرأ لك ةرم مث ،اھدامتعا نم نیتنس دعب بسنلا هذھ عجارت ـ ج
 امبو سیردتلا ةئیھ ءاضعأو ماسقألاو تایلكلاو ةعماجلا ةحلصم ققحی
 .عمتجملا ةمدخ ىلع مھزفحی

 

 ةمزاللا تافورصملا :زكرملا تافورصم لمشت :نوعبرألاو ةیداحلا ةداملا
 ضراعملاو ةیبیردتلاو ةیمیلعتلا جماربلا تافورصمو ،زكرملاا لامعأ رییستل
 يف ھتناكم زاربإو ،زكرملا فادھأ قیقحتل فرصی ام لك اذكو ، تاقباسملاو
 .صاخلاو ماعلا نیعاطقلا

 

 - ةصاخلا تاھجلا رئاس لثم ھلثم - زكرملل قحی  :نوعبرألاو ةیناثلا ةداملا
 ةیموكحلا تاھجلا تاسفانم نم حرطی ام لالخ نم وأ رشابم لكشب مدقتلا
 تاسفانملا ماظن قفو كلذ يف زكرملاا لماعیو ،ةعمجملا ةعماج اھیف امب
 .ةیموكحلا تایرتشملاو

 

 زكرملا تاناكمإ نم ةدافتسالا ةعماجلل زوجی :نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا
 ةیبیردتلاو ةیراشتسالاو ةیراكتبالا لامعألا ضعبب مایقلا يف ھتاربخو
 تایرتشملاو تاسفانملا ماظن قفو كلذ يفزكرملا لماعیو ،ةیمیداكألاو
 .ةیموكحلا

 

 نم ةھج يأو زكرملا نیب دقاعتلا متی نأ زوجی :نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا
 يف سیردتلا ةئیھ ءاضعأب ةناعتسالل صاخلا وأ ماعلا عاطقلا تاسسؤم
 ةقفاوم ىلعً  ءانب نیغرفتم ریغ وأ نیغرفتم نیراشتسم مھفصوب ةعماجلا
 .دقعلا يف ةددحملا طباوضلا قفو ةیلكلاو مسقلا سلجم
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 ةتقؤم ةفلس بجومب عیراشملا ىلع فرصلا متی :نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا
 باسح نم نیراشتسملا وأ لمعلا قیرف سیئر مساب فرصتو ،ةمئاد وأ
 مب زكرملا ھب فلكملا عورشملا

 ةـماع ماـكحأ :سداسلا لصفلا
 

 : ةیرسلا تامولعملا : نوعبرألا و ةسداسلا ةداملا
 لمعلا قیرف لیكشتو ,لمعلا ططخو ,لیصافتلاو تانایبلا ةفاك ةیرسلا تامولعملا لمشت
 ,ةیلخادلا تاعوبطملاو , تابتاكملاو , ةیرادإلاو , ةیلاملاو , ةینفلا تادنتسملاو ,
 , تاحرتقملاو , تامیمصتلاو , جذامنلاو , تاعامتجالا رضاحمو , تاراشتسالاو
 متی دق يتلا تاعارتخالاو , ھتالخدم و , يثحبلا عورشملا تاجرخمو , تازاجنالاو
 ةدوجلا ةرادإو طبض تایلآو ةیذیفنتلا تاططخملاو لمعلا ةئیب كلذكو . اھیلإ لصوتلا
 . يثحبلا عورشملا وأ ةنیدملا وأ ةنجللا ىدل
 
 : تامولعملا ةیرس :نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا
 اھب لومعملا ةمظنألل اقفو ةیرس ةمدقملا تاعورشملاب ةصاخلا تامولعملا لك نوكت
 عورشملاب لمعلا قیرف كلذكو ةدحولاب نیلماعلل زوجی الو , ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب
 نم قبسم يباتك نذإب الإ , تناك ةقیرط ةیأب ریغلل اھنم ضعبب وأ اھب ءالدإلا يثحبلا
 . ماعلا فرشملا
 
 : ةیرسلا ةدم : نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا
 سمخ ةدم اھلوبق متی مل يتلا تاعورشملل ةبسنلاب تامولعملا ةیرسب مازتلالا ةدم نوكت

 ذنم ةیرسلا نوكتف ةلوبقملا تاعورشملل ةبسنلابو , بلطلا میدقت خیرات نم تاونس
 نم لماكلا ءاھتنالا خیراتل ةیلات تاونس سمخ ةدملو بلطلا میدقت خیرات
 )يملعلا رشنلاو عورشملا لافقإ نیحل(.عورشملا
 
 :رشنلاو ةعابطلا : نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا
 عضخیو ,ھنم ءاھتنالا دعب يثحبلا عورشملاب ةقلعتملا لئاسملا نم ایأ رشنو ةعابط نكمی
 اقفو ةدمتعملا ةیملاعلا ةیملعلا تایرودلا يف عورشملاب ةصاخلا ةیثحبلا قاروألل رشنلا
 . ةیملعلاو ةینفلا لوصألل
 
 : دعاوقلا نایرس : نوسمخلا ةداملا

 تاساردلل ةعماجلا لیكو لبق نم اھدامتعا خیرات نم ارابتعا دعاوقلا هذھب لمعی .1
 . يملعلا ثحبلاو ایلعلا
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 سلجم ماظن يف درو ام , دعاوقلا هذھ نم صاخ صن ھیف دری مل ام نأشب قبطی .2
 . ھحئاولو تاعماجلاو يلاعلا میلعتلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 زكرملا ریدم

 بتكملا ریدم

 بیردتلا ةدحو
 ریوطتلاو

 ةبھوملا ةدحو
 عادبإلاو

  ةیركفلا ةیكلملا ةدحو
 عارتخالا تاءاربو

 تاقالعلاو مالعإلا ةدحو
 قیوستلا ةدحو ةماعلا

 زكرملا  ةلیكو
 )ءاسن(

 ةدایر ةدحو
 لامعألا

 نویراشتسالاو ءاربخلا



 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 میلعتلا ةرازو

 ةعمجملا ةعماج
 

 

 

 

 

 ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرمل ةیلیغشتلا ةطخلا
 يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا ةلاكو

 ـھ 1439/1440 يعماجلا ماعلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 میلعتلا ةرازو

 ةعمجملا ةعماج

 

 ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم
 ةیمنتلا تایولوأل اقفو راكتبالاو يملعلا ثحبلل ةیعونلا ةمیقلاب ءاقترالا :سداسلا يجیتارتسالا فدھلا

 عارتخالا تاءاربو راكتبالا معدو نیبوھوملا ةیاعرو فاشكتسا يلـــــــیصفتلا فدـــھلا
 ةھج فدھتسملا ءادألا سایق تارشؤم ةطشنألا تاردابملا

 عومجم ءاسن لاجر ةعباتملا

 راكتبالا معدو نیركتبملاو نیبوھوملا ةیاعر
 عارتخالا تاءاربو

 يف بالطلا ةكراشم معد-١ -
 ةیلودلاو ةیلحملا تارمتؤملا

 ةیبالطلا راكفألاو تاعارتخالا ينبت -٢ -
  ةزیمتملا ةیعادبإلا

 راكتبالا زكارم عم ةكارش دقع -٣
 مولعلل زیزعلادبع كلملا ةنیدمو
  ينطولا ىوتسملا ىلع ةینقتلاو
 نیب ةلضافملل رییاعم عضو -٤
  تابلاطلاو بالطلا نم نیمدقتملا
 نیركتملا

 نیب ةیمسرلا تایقافتالا عیجشت -٥
 ةیلحملا زكارملاو راكتبالا زكرم
 ةدایرو راكتبالا لاجم يف ةیبنجألاو
 لامعألا
  ةدایر و راكتبالا نع ةیفاقث رشن -٦
 لامعألا

 ةدناسم ةدحو ءاشنأ -٧
 نیركتبملاو نیزیمتملل
 نیعرتخملاو

 عارتخالا تاءارب لیجست لدعم -
 

 لوصولا
 يلا
 ةبسن

30%  
 

 لوصولا
 يلا
 ةبسن

30%  
 

 لوصولا
 يلا
 ةبسن

30%  
 

 ةلاكو
 تاساردلا
 ایلعلا
 ثحبلاو
 يملعلا



 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 میلعتلا ةرازو

 ةعمجملا ةعماج
 يف لمع شروو تاودن دادعإ -٨
 يف تابلاطلاو بالطلا تاراھم ةیمنت
 لامعألا ةدایر و راكتبالا لاجم
 
 

-  
 

 
 



 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 میلعتلا ةرازو

 ةعمجملا ةعماج
 

 

 

 

 

 ةیلیغشتلا ةطخلل يلصفلا ریرقتلا
 يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا ةلاكو

 ـھ 1439/1440 يعماجلا ماعلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 میلعتلا ةرازو

 ةعمجملا ةعماج

 

 ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم
 ةیمنتلا تایولوأل اقفو راكتبالاو يملعلا ثحبلل ةیعونلا ةمیقلاب ءاقترالا :سداسلا يجیتارتسالا فدھلا

 عارتخالا تاءاربو راكتبالا معدو نیبوھوملا ةیاعرو فاشكتسا يلـــــــیصفتلا فدـــھلا
 / √ ( زاجنإلا ذیفنتلا ةطشنأ تاردابملا

X( 
 سایق تارشؤم
 ءادألا

 ققحتملا فدھتسملا
 عومجم ءاسن لاجر عومجم ءاسن لاجر

 نیبوھوملا ةیاعر
 راكتبالا معدو نیركتبملاو
 عارتخالا تاءاربو

 تارمتؤملا يف بالطلا ةكراشم معد -١ -

 ةیلودلاو ةیلحملا

 ةیبالطلا راكفألاو تاعارتخالا ينبت -٢ -

  ةزیمتملا ةیعادبإلا

 راكتبالا زكارم عم ةكارش دقع -٣

 ةینقتلاو مولعلل زیزعلادبع كلملا ةنیدمو

  ينطولا ىوتسملا ىلع

 نیب ةلضافملل رییاعم عضو -٤

  تابلاطلاو بالطلا نم نیمدقتملا

 نیركتبملا

 

1. √  

2. √  

3. √  

4. √ 

5. X 

6. √ 

7. X 

  

 لدعم -
 لیجست
 تاءارب
 عارتخالا
 

 يراج ٢/٢٠٠٠ ١/١٠٠٠ ١/١٠٠٠
  باسحلا

 يراج
 باسحلا

 يراج
 باسحلا



 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 میلعتلا ةرازو

 ةعمجملا ةعماج
 نیب ةیمسرلا تایقافتالا عیجشت -٥

 ةیلحملا زكارملاو راكتبالا زكرم

 ةدایرو راكتبالا لاجم يف ةیبنجألاو

 لامعألا

 ةدایر و راكتبالا نع ةیفاقث رشن -٦

 لامعألا

 نیزیمتملل ةدناسم ةدحو ءاشنأ -٧

 نیعرتخملاو نیركتبملاو
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 يف ةدایرلا قیقحتو عادبإلاو راكتبالاو ةفرعملا ةعانص ىلع هرھوج يف موقی يركفلا لاملا سأر
 ىنغ ال ةادأ يرشبلا لقعلا ناكو ،يناسنإ روطت يألً اساسأ ةركفلا تربتعا املاطلو ،لامعألا

 اذھ لكشیل يرشبلا لقعلا يف رمثتسی يفرعم داصتقال لوحتلا ةركف تعبن روطتلا كلذ يف اھنع
تالاجملا ىتش يف ةیملع تاعادبإوً اراكفأ لقعلا .  ةنبل ىلع زكتری دشنن يذلا يفرعملا داصتقالاو

 ةیمیلعتلا تاسسؤملا فاصم يف نوكت نأل ىعست ةعمجملا ةعماج كلذلو ،میلعتلا يھو ةیساسأ
 ةفرعملا ىلع مئاقلا داصتقالاو يدایرلا عمتجملا ىلإ لوصولاب ةدیشرلا ةدایقلا ةیؤر ققحت يتلا

اھبالطو ةعماجلا يبوسنم نیب لامعألا ةدایرو راكتبالاو عادبإلا معد لالخ نم . 

 تامدخلا مھأ ضرع ىلع صرحن ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم يف نحنو
 زیزعتب دھعتنو ،ةزیمتملا بالطلا راكفأ معد بناجب لامعألا ةدایرو راكتبالاب ةقلعتملا ةطشنألاو
 يداملا معدلا میدقت يف ةمھاسملا عم ،لمعلا يف رارصإلاو فادھألا قیقحت ىلإ ةیمارلا دوھجلا
 ةیداصتقا ةمیق تاذ تاجتنم ىلإ ةیعادبالا بالطلا راكفأ لیوحت نكمی ىتح يرشبلاو يونعملاو
 ةدایق تاعلطت قیقحتب نیمزتلمو ،ایملاعو ایلحم ةعمجملا ةعماج نأش نم عفرلاو ،عمتجملا دیفت

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ةدایق ھتعضو يذلا يومنتلا بولسألا يف نیكراشمو ةعمجملا ةعماج
م٢٠٣٠ ةیؤر يف . 

 دوقعملا )نیعبسلاو ةثلاثلا( ھتسلج يف يلاعلا میلعتلا سلجم نم ةمیركلا ةقفاوملا تءاج كلذلو 
 ءاشنإ ىلع ةقفاوملا :يلی امب يضاقلا )28/73/1434( مقر رارقو ، ـھ2/7/1434 خیراتب
 نیمرحلا مداخ ةقفاوم تمت امك ،"ةعمجملا ةعماجب ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم"
 يقربلا ھیجوتلاب ةسلجلا رضحم ىلع – هللا ھظفحی – يلاعلا میلعتلا سلجم سیئر نیفیرشلا

ـھ22/9/1434 خیراتو )35346( مقر میركلا .  راكفألاو راكتبالا زكرم" ءاشنإ مت انھ نم
 ةعماجلا ةلاكو فارشإ تحت ـھ1434 ةدعقلا يذ يف "ةعمجملا ةعماج يف ةزیمتملا ةیبالطلا
 زیمتلاو راكتبالاو عادبالا حبصی نا ةحضاو ایؤر ىلع ينب يذلا يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل

هللا نذإب قرشملا لبقتسملا وحن ةدایقلاو رصعلل ةمس . 

ةعمجملا ةعماجب ةزیمتملا ةیبالطلا راكفالاو راكتبالا زكرم ریدم  
ساوناب حلاص نب دیعس .د  

 
 

 زكرملا ةیؤر •
 ومنلا قیقحتل ةجتنم ةوق ىلإ ھلیوحتو ةفرعملا داصتقال لوصولل ةلیسو راكتبالا نوكی نأ      
 . 2030 ةكلمملا ةیؤر قیقحتل ينطولا لوحتلا جمانرب تافدھتسم مھأ دحأ دعی ام وھو مادتسملا

 زكرملا ةلاسر •
 لیوحتو ، عمتجملا ةمدخ يف ةمھاسملا ىلع نیعدبملا عیجشت يھ راكتبالا زكرم ةلاسر نإ     
 فاصم ىلإ ةعماجلاب ءاقترالا و ةیداصتقا ةمیق تاذ تاجتنم ىلإ تاعارتخالاو ةركتبملا راكفألا
 .راكتبالا و عادبإلا يلاجم يفً ایملاعوً ایمیلقإ ةزیمملا تاعماجلا
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 زكرملا فادھأ •
  2030ةكلمملا ةیؤر ىلع ءانب ةفرعملا داصتقال يلعفلا لوحتلا ىلع لمعلا
              .عادبإلاو راكتبالا لاجم يف ةعمجملا ةعماجل ةدایر قیقحت

عمتجملاب . راكتبالا  ةفاقث  زیزعت   
. ةیداصتقا ةمیق تاذ تاراكتبا  ىلإ  اھلیوحتو  مھراكفأ  میدقت  ىلع  ةعماجلا  ةبلط  عیجشت    

  .ةزیمتملا ةیثحبلا راكفألاو تاراكتبالا قیوست 
.نیركتبملاو نیرمثتسملاو ةعماجلا نیب ةقالعلا زیزعت  
 دروملا وھ میلعتلا نوك ةیؤرلا لظ يف میلعتلا يف ءادألا مییقتل يسیئر رشؤمك راكتبالا دامتعا
 .ينطولا داصتقالا نییارش يف راكتبالاو ةفرعملا خضل ھیلع لوعملا يسیئرلا

  

 

 

 

 
 
 
 
 

عماجلا ریدم ة ةبلطلاب راشی ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم يلاعم ءاقل لفح يف ك
نیدجتسملا  

 ءاقل لفح يف ـھ 6-1-1440 قفاوملا دحالا موی ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم كراش
 راز دقو .ةعماجلاب بالطلا نوؤش ةدامع ھمظنت يتلاو نیدجتسملا ةبلطلاب ةعماجلا ریدم يلاعم
 تامولعم نم زكرملا ھیوتحی امب مھباجعإ اودبأو نیدجتسملا بالطلا نم١١٠ براقیام زكرملا
 ساوناب حلاص نب دیعس روتكدلا زكرملا ریدم مدق دقو .لامعالا ةدایرو راكتبالا يف ةماھ
 ةفاضإلاب زكرملاب رفوتت يتلا تاراشتسالاو تامدخلا نع بالطلل تامولعم زكرملا ءاضعأو
زكرملا عم لصوتلا ةیفیك ىلا . 
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 نانسالا بط ةیلكل ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم ةرایز
 

 راكتبالا زكرم سیئر ماق عیاشلا دمحم .د.أ يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا لیكو ةداعس نم ھیجوتب
 دقو .ـھ 1440-2-22 قفاوملا ءاعبرألا موی كلذو نانسألا بط ةیلكل ةرایزب ساوناب دیعس .د ةیبالطلا راكفالاو
 ماسقألا ءاسؤرو مرطألا هللا دبع نب نمحرلا دبع روتكدلا نانسألا بط ةیلك دیمع عم زكرملا ىلع فرشملا ثحب
 عامتجالا لالخ ىرجو .لامعألا ةدایرو راكتبالا صخی امیف ةیلكلاو زكرملا نیب نواعتلا لبس ثحبل ةیلكلاب
 نواعتلا لبس ثحب اضیأو ةیلكلاب تابلاطلاو بالطلاب طبترت يتلا ةیراكتبالا ةطشنالاو تاقالعلا لوح ثدحتلا
 ةیلك دیمع هركش ساوناب حلاص نب دیعس روتكدلا مدق ءاقللا ةیاھن يفو .راكتبالا لاجم يف ةیلكلاو زكرملا نیب

 .لابقتسالا نسح ىلع مرطألا هللا دبع نب نمحرلا دبع روتكدلا نانسألا بط
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 لامعالا ةرادإ ةیلكل ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم ةرایز
 
 زكرم سیئر ماق عیاشلا دمحم .د.أ يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا لیكو ةداعس نم ھیجوتب
 ءاعبرألا موی كلذو لامعألا ةرادإ ةیلكل ةرایزب ساوناب دیعس .د ةیبالطلا راكفالاو راكتبالا
 روتكدلا لامعألا ةرادإ ةیلك دیمع عم زكرملا ىلع فرشملا ثحب دقو .ـھ 1440-2-22 قفاوملا
 صخی امیف ةیلكلاو زكرملا نیب نواعتلا لبس ثحبل ةیلكلاب ماسقألا ءاسؤرو رشبلا دمحم نب دیلو
 يتلا ةیراكتبالا ةطشنالاو تاقالعلا لوح ثدحتلا عامتجالا لالخ ىرجو .لامعألا ةدایرو راكتبالا
 .راكتبالا لاجم يف ةیلكلاو زكرملا نیب نواعتلا لبس ثحب اضیأو ةیلكلاب تابلاطلاو بالطلاب طبترت
 دیلو روتكدلا لامعألا ةرادإ ةیلك دیمع هركش ساوناب حلاص نب دیعس روتكدلا مدق ءاقللا ةیاھن يفو
 .لابقتسالا نسح ىلع رشبلا دمحم نب
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ةسدنھلا ةیلكل  ةیبالطلا  راكفألاو  راكتبالا  زكرم  ةرایز   

سیئر  ماق  عیاشلا  دمحم  .د.أ  يملعلا  ثحبلاو  ایلعلا  تاساردلل  ةعماجلا  لیكو  ةداعس  نم  ھیجوتب   
قفاوملا  دحالا  موی  كلذو  ةسدنھلا  ةیلكل  ةرایزب  ساوناب  دیعس  .د  ةیبالطلا  راكفالاو  راكتبالا  زكرم 
میركل  ادبعلا هللادبع  روتكدلا  ةسدنھلا  ةیلك  دیمع  عم  زكرملا  ىلع  فرشملا  ثحب  دقو  ـھ  1440/2/5

لالخ  ىرجو  .لامعألا  ةدایرو  راكتبالا  صخی  امیف  ةیلكلاو  زكرملا  نیب  نواعتلا  لبس  ثحبل 
ةیلكلاب  تابلاطلاو  بالطلاب  طبترت  يتلا  ةیراكتبالا  ةطشنالاو  تاقالعلا  لوح  ثدحتلا  عامتجالا 

روت  كدلا مدق  ءاقللا  ةیاھن  يفو  .راكتبالا  لاجم  يف  ةیلكلاو  زكرملا  نیب  نواعتلا  لبس  ثحب  اضیأو 
نسح  ىلع  میركلادبعلا  هللادبع  روتكدلا  ةسدنھلا  ةیلك  دیمع  هركش ل ساوناب  حلاص  نب  دیعس 

. لابقتسالا  
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.ةعمجملاب ةیبرتلا  ةیلكل  ةیبالطلا  راكفألاو  راكتبالا  زكرم  ةرایز   

 زكرم سیئر ماق عیاشلا دمحم .د.أ يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا لیكو ةداعس نم ھیجوتب
 قفاوملا ءاعبرالا موی كلذو ةسدنھلا ةیلكل ةرایزب ساوناب دیعس .د ةیبالطلا راكفالاو راكتبالا

 ثحبل لیخدلا يلع روتكدلا ةیبرتلا ةیلك دیمع عم زكرملا ىلع فرشملا ثحب دقو ـھ1/2/1440
 عامتجالا لالخ ىرجو .لامعألا ةدایرو راكتبالا صخی امیف ةیلكلاو زكرملا نیب نواعتلا لبس
 ثحب اضیأو ةیلكلاب تابلاطلاو بالطلاب طبترت يتلا ةیراكتبالا ةطشنالاو تاقالعلا لوح ثدحتلا

 حلاص نب دیعس روتكدلا مدق ءاقللا ةیاھن يفو .راكتبالا لاجم يف ةیلكلاو زكرملا نیب نواعتلا لبس
 لابقتسالا نسح ىلع نیسح ابأ دجام روتكدلا ةعمجملاب ةیبرتلا ةیلك دیمعل هركش ساوناب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعداربلا دئار روتكدلا نم رمیاھزلا جالعل يبطلا راكتبإلا

 ھیحصلا تاعاطقلا ضعب نم نیثحابلا  نم ددع ھكراشمبو ةعمجملا ةعماجب يثحب يبط قیرف ما
 فرخلا ضرمل يئاقو جالعكو داضم مسجأ راكتبا نم ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب ةیبطلاو
 نم نوكتی يذلاو يبطلا يثحبلا قیرفلا اھیف ماق تاونس ثالث ثحبلا رمتسا ثیح )رمیاھزلا(
 ضارمألا ملع يراشتسإو كراشملا ذاتسألا يعداربلا میلس دئار .د ةسائرب ةعونتم تاصصخت
 ھماعلا هرادالا نم ریعباب نسح نب رسای .د و ةعمجملا ةعماجب ةیقیبطتلا ةیبطلا مولعلا ةیلكب
 ىلع.د و  ةیبطلا دھف كلملا ةنیدم نامیلسلا نمحرلا دبع .د و  و ھحلسملا تاوقلل ھیبطلا تامدخلل
 لعشم و يرھوجلا نمیا ناروتكدلا ةعمجملا ةعماج نم و زیزعلادبع كلملا ھعماج يطیقنشلا



8 
 

 ةعمجملا ةعماجب ةعانملا يراشتسإو تاربتخملا مسق سیئر يرھشلا ردب روتكدلاو  ناسینفلا
 زكرم سیئر نفلس ينوطنأ كرام روسفربلاو حامرلا دلاخ روتكدللاو يتیبثلا دمحن روتكدلاو
 دیدحت ىلوالا ةلحرملا :لحارم ثالث ىلع لمعلاب ،  ایناطیربب نتوببارتم رتسشنام ةعماجب ثوحبلا
 میمصتب يثحبلا قیرفلا ماق ةیناثلا ةلحرملا يفو رمیاھزلا ضارعأل ببسملا نیتوربلا فاشتكاو
 ضرمل ببسملا يب رأ يس يداحألا نیتوربلا بسرت عنم ىلع ةردقلا ھل داضم مسج جاتنإو
 نیتوربلاب طابترالا ىلع رداق حبصیل داضملا مسجلا ریوطت مت ةثلاثلا ةلحرملا لالخو رمیاھزلا
 لك لالخو ھنم صلختلا مث نمو رمیاھزلا ضرم ضارعأل ببسملا ھبسرت فاقیإو ةلكش ریغتو
 ایملع  ٍلاع ریثأت لماعمب ةفنصم و ھیملاع ھیبط تالجم يف جئاتنلا رشن مت لحارملا نم ةلحرم
 میقأ يذلا ةلدیصلاو ةیبطلا تاربتخملا رمتؤمب يثحبلا قیرفلا كراش دقف دوھجملا اذھل اجیوتتو
 نم يضفلا عردلاو میركتلا عرد ىلع قیرفلا لصح دقو ـھ 1440-13-11 ةرتفلا يف ضایرلاب
 يراكتبإلا يثحبلا عورشملل لومملا ةعمجملا ةعماجل ركشلا عفر مت دقو .ضرعملل ةمظنملا ةھجلا
 دودحماللا ھمعد يلع نرقملا دعس نب دلاخ روتكدلا ذاتسألا ةعمجملا ةعماج ریدم يلاعملو
 ذاتسألا يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا لیكو ةداعسلو ةعماجلاب نیعرتخملاو نیركتبملا
 عئاشلا دمحم روتكدلا

 

 

 

 

 

 تابلاطلاو سیردتلا ةئیھ تاوضعل ةوعدلا ھجوی يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا لیكو
 لامعألا ةدایرو راكتبالل ةعماجلا ةزئاجب ةزیمتملاو ةلعافلا ةكراشملل

ةزئاجلا ىلع میدقتلل ةعماجلا يبوسنم لامعألا ةدایر و راكتبإلل ةعمجملا ةعماج ةزئاج تعد  

ينورتكلالا طبارلا لالخ نم  http://ciios.mu.edu.sa 

تابلاطلاو بالطلاو سیردتلا ةئیھ ءاضعأ ةوعدلا تلمشو  تاساردلل ةعماجلا لیكو ةداعس دكأو 
 ةكراشم ىلع ةعماجلا صرح ىلع عیاشلا هللا دبع نب دمحم روتكدلا يملعلا ثحبلاو ایلعلا

 ،ةلعافو ةزیمم نوكت ام امئاد مھتاكراشم نأ ىلع ادكؤم ،تابلاطلاو سیردتلا ةئیھ تاوضع
 نأو تاقباسملا هذھ لثم يف يئاسنلا رصنعلا ةكراشم ةیمھأب اریدقتو انامیإ كلذ يتأیو
 تابلاطلاو تاوضعلا نھكلتمت ام لضفب يلاجرلا رصنعلا ةكراشم نع ةیمھأ لقت ال نھتكراشم
ةزیمتم ةیراكتبا رصانع ىلإ راكفألا ةرولب ىلع ةردقو بھاوم نم . 
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 ةعمجملا میلعت ةرادإب تابوھوملا تابلاطلل "يملعلا ثحبلا تایساسأ" ناونعب لمع ةشرو

  
 راكفألاو راكتبالا زكرم مظن يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا لیكو ةداعس نم ھیجوتب

 ثحبلا تایساسأ " ناونعب ةیبیردت ةبیقح ةعمجملاب ةیبرتلا ةیلك عم نواعتلابو ةزیمتملا ةیبالطلا
 ـھ 1440-2-6  قفاوملا نینثألا موی يف ةعمجملا میلعت ةرادإب تابوھوملا تابلاطل "يملعلا

 دایبملوأ يف نكراشی فوس تابلطلا نأب ركذلاب ریدجلاو . حیمرلا دمح تنب ریاشب روتكدلا فارشإب
 يملعلا ثحبلا ىلع تابلاطلا بیردتل ةلماكتم ةبیقح نمض نم ةشرولا هذھ يتأتو "2019 عادبا "

 .ةعمجملا ةعماجب يملعلا ثحبلاب نیزیمملا سیردتلا ةئیھ ءاضعأ ةربخ نم ةدافتسالاو
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 يفلزلاب مولعلا ةیلكل ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم ةرایز

 سیئر ماق عیاشلا دمحم.د.أ يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا لیكو ةداعس نم ھیجوتب
 ءاثالثلا موی كلذو يفلزلاب مولعلا ةیلكل ةرایزب ساوناب دیعس .د ةیبالطلا راكفالاو راكتبالا زكرم
 روتكدلا يفلزلاب مولعلا ةیلك دیمع عم زكرملا ىلع فرشملا ثحب دقو .ـھ 29-1-1440 قفاوملا
 زوفم روتكدلا ةیلكلاب يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا لیكو روضحبو زیحقلا يناھ
 زكرملا نیب نواعتلا لبس ثحبل يبرحلا ریاس روتكدلا بالطلا نوؤشل ةیلكلا لیكوو يبرحلا
 تاقالعلا لوح ثدحتلا عامتجالا لالخ ىرجو .لامعألا ةدایرو راكتبالا صخی امیف ةیلكلاو
 نیب نواعتلا لبس ثحب اضیأو  ةیلكلاب تابلاطلاو بالطلاب طبترت يتلا ةیراكتبالا ةطشنالاو
 هركش ساوناب حلاص نب دیعس روتكدلا مدق ءاقللا ةیاھن يفو. راكتبإلا لاجم يف ةیلكلاو زكرملا
زیحقلا يناھ روتكدلا يفلزلاب مولعلا ةیلك دیمعل  
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 تامولعملاو بساحلا مولع ةیلكل ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم ةرایز

 راكفألاو راكتبالا زكرم ماق يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا لیكو ةداعس نم ھیجوتب

 نمحرلادبع ذاتسألاو ، ساوناب حلاص نب دیعس روتكدلا زكرملا سیئرب ةلثمم ةزیمتملا ةیبالطلا
 16/01/1440  قفاوملا ءاعبرألا موی يف  تامولعملاو بساحلا مولع ةیلكل ةرایزب يدیشرلا

 نب دمحم روتكدلا ةیلكلا دیمع ةداعس تامولعملاو بساحلا مولع ةیلكب مھلابقتسا يف ناكو  ـھ

 ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةیلكلا لیكو ينادمحلا زیزعلادبع نب يلع روتكدلاو يرھشلا نمحرلادبع

 يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا لیكو ةداعس تایحت زكرملا سیئر لقنو ةیلكلاب يملعلا

 ةطشنالاو تاقالعلا لوح ثدحتلا عامتجالا لالخ ىرجو تامولعملاو بساحلا مولع ةیلكل

 ةیلكلاو زكرملا نیب نواعتلا لبس ثحب اضیأو  ةیلكلاب تابلاطلاو بالطلاب طبترت يتلاةیراكتبالا

 مولع ةیلك دیمعل هركش ساوناب حلاص نب دیعس روتكدلا مدق ءاقللا ةیاھن يفو. راكتبإلا لاجم يف

نواعتلاو لابقتسالا نسح ىلع يرھشلا دمحم روتكدلا تامولعملاو بساحلا  
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 بالطلا نؤوش ةدامعل ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم ةرایز

 راكفألاو راكتبالا زكرم ماق يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا لیكو ةداعس نم ھیجوتب
 دھف نب رمع ذاتسألاو ، ساوناب حلاص نب دیعس روتكدلا زكرملا سیئرب ةلثمم ةزیمتملا ةیبالطلا
 يف ناكو  ـھ24/12/1439  قفاوملا ءاثالثلا موی يف بالطلا نوؤش ةدامعل ةرایزب يدیشرلا
 دلاخ ذاتسألا ةرادإلا ریدمو ناصیفعلا میھاربا نب دلاخ روتكدلا بالطلا نوؤش ةدامعب مھلابقتسا
 لقنو يریطملا ضئاع نب ضوع ذاتسألاو يفینشلا میھاربإ نب دجام ذاتسألاو يبیتعلا دمحم نب
 نوؤش ةدامعل يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا لیكو ةداعس تایحت زكرملا سیئر
 بالطلاب طبترت يتلا ةطشنالاو تاقالعلا لوح ثدحتلا عامتجالا لالخ ىرجو بالطلا
 راكتبإلا لاجم يف ةدامعلاو زكرملا نیب نواعتلا لبس ثحب اضیأو ةعمجملا ةعماجب تابلاطلاو
 روتكدلا بالطلا نوؤش ةدامع دیمعل هركش ساوناب حلاص نب دیعس روتكدلا مدق ءاقللا ةیاھن يفو.
نواعتلاو لابقتسالا نسح ىلع ناصیفعلا میھاربإ نب دلاخ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يملعلا عادبإلاو قوفتلل ناطلسلا میھاربإ ةسسؤم ةزئاج يف ةكراشملا  
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 ناطلسلا میھاربإ ةسسؤم ةزئاج تایلاعف يف ةعماجلاب ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم كراش
 يف نیمركملا بالطلا دادعأ نع يلاتلا لودجلا ربعیو . ریمت ةنیدمب يملعلا عادبإلاو قوفتلل
ةزئاجلا  

 نیمركملا بالطلا

 م  مسالا  ةیلكلا زكرملا

 1 دوھرفلا دوعس نب دمحم  لامعالا ةدایر يف لوألا

 
 
 
 

 جرختلا عورشم يف لوألا
 

 
 
 
 

 نانسالا بط ةیلك

 2 يزنعلا دومح نب نمحرلادبع

 3 بعصلا هللادبع دھف

 4 | اطعلا نامیلس دوعس

 5 دیھفلا دھف نامیلس

 6 يبرحلا دیعس زیزعلادبع

 7 يریطملا حلاش ردب

 
 
 
 
 

 جرختلا عورشم يف يناثلا

 
 
 
 
 

 بطلا

 8  معنملادبعلا دعاسم نمحرلادبع

 9 ردبلا دمحم نب بیعش

 10 يزنعلا ضیعم يكرت

 11 يریطملا دمحم نب میھاربإ

 12 رصانلا زبزعلادبع نب میركلادبع

 
 
 

 جرختلا عورشم يف ثلاثلا
 

 
 
 

 ةسدنھلا
 

 13 يمنابا دمح نب ردب

 14 فیرخلا ىسیع نب زیزعلادبع

 15 بدیحالا دمحم نب دمحأ

 16 يزنعلا حلاص نب لئاو

 

 ) ٧ (   ةعمجملا ةعماج يبوسنمل عارتخالا تاءارب •
 ماعلا ةیلكلا ددعلا

 م٢٠١٤ ةیقیبطتلا ةیبطلا مولعلا ةیلك 1
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 م ٢٠١٥ ةسدنھلا ةیلك 2

 م٢٠١٦ ةیقیبطتلا ةیبطلا مولعلا ةیلك 2

تامولعملاو بساحلا مولع ةیلك 1  
 

 م ٢٠١٧

 م٢٠١٨ ةیقیبطتلا ةیبطلا مولعلا ةیلك 1

 

 ماعلا ةیلكلا راكتبالا ىمسم ركتبملا مسا ددعلا

 نیبولجومیھلا ةبسن سایق يعداربلا میلس دئار .د ١
 بحس نودب مدلاب تیركوتامیھلاو

 مدلا ةنیع

 ٢٠١٤ ةیقیبطتلا ةیبطلا مولعلا ةیلك

 يروجابلا قراط .د ٢
 

 يف خورشلا لمعل ةصاخ ةنیكام
 يعیبطلا زاغلاو ةایملا ریساوم ةمظنأ

 ٢٠١٥ ةسدنھلا ةیلك

 مدلا يف نیبوریلیبلا ىوتسم سایق يعداربلا میلس دئار .د ٣
 ةیقارتخإ ریغ ةقیرطب

 ٢٠١٥ ةیقیبطتلا ةیبطلا مولعلا ةیلك

 يف لورتسیلوكلاا زیكرت ةبسن ریدقت يعداربلا میلس دئار .د ٤
 فلغم يویح ساسح مادختساب مدلا

 ةیونانلا مویناتیتلا دیسكأ تائیزجب

 ٢٠١٦ ةیقیبطتلا ةیبطلا مولعلا ةیلك

 ٢٠١٦ ةیقیبطتلا ةیبطلا مولعلا ةیلك يبلسلا طغضلا ةنقح يریطملا لیخد يكرت ٥

 نامیلس دمحم نمحرلادبع ٦
 ناعیبرلا

 
 

 تافلملاب صاخشالا طبر ةقیرط
 ةیمقرلا

 

 تامولعملاو بساحلا مولع
 

 م ٢٠١٧

 نم ةقلخم ةداضم ماسجأ جاتنإ يعداربلا میلس دئار .د ٧
 بیكرتلا يداحألا يلعافتلا نیتوربلا
 فرخلا ضرم جالعل
 

 م٢٠١٨ ةیقیبطتلا ةیبطلا مولعلا ةیلك

 

تیوكلاب تاعارتخالل يلودلا ضرعملا يف ةیزنوربلاو ةیبھذلا ناتیلادیملا دصحت ةعماجلا  
كلذو  عمتجملا ،  ةمدخو  يثحبلاو  يملعلا  اھدیصر  ىلإ  ُفاض  ُی اًیملع  اًزاجنإ  ةعماجلا  تزرحأ 
ثاحبألاو  ةروّطتملا  تاساردلا  ةئیھ(  ةحناملا  ةھجلا  لبق  نم  ةیبھذلا  ةیلادیملا  ىلع  اھلوصحب 

اینامورب  ثاحبألاو  ةروّطتملا  تاساردلا  ةئیھ  سیئر  يثحبلا  قی  رفلل اھمیلستب  ماق  ثیح  )اینامورب ؛ 
ضرعملا  يف  ةیزنوربلا  ةیلادیملا  ىلع  ةعماجلا  تلّصحت  امك  يكسلونوم ،  اسریم  روتكدلا / 

نم 27- ةرتفلا  يف  يتیوكلا  يملعلا  يدانلا  ھمّظن  يذلا  طسوألا ،  قرشلا  يف  تاعارتخالل  يلودلا 
لفحلا  يعار  نم  ةیلادیملا  مالتساب  يثحبلا  قیرفلا  فّرشت  ثیح  تیوكلا ،  ةلودب  يراجلا  ریانی   30

نوؤش  ریزو  بئان  حابصلا ،  كرابملا  هللادبعلا  دمحم  خیشلا  تیوكلا  ریمأ  ومسلا  بحاص  لثمُم 
قیرف  ھمَّمص  يذلا  يملعلا  عارتخالا  نع  ناتزئاجلا  هذھ  تءاجو  تیوكلا .  ةلودب  يریمألا  ناویدلا 

ىضرملا  ةدعاسمل  ممصم  زاھج  وھو  ّشقُملا( ،  )عِ ھیلع  او  قلطأو اھیثحابو ،  ةعماجلا  ةذتاسأ  نم 
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ةروصب  ءاوھلا  ىرجم  يف  طاخملا  نم  تایمك  عمجت  ةجیتن  ةئرلا ،  يف  لكاشم  نم  نوناعی  نیذلا 
امم  ھجارخإ ؛  ةیلمع  لِّھُسیو  طاخملا  اذھ  نم  صلختلا  ىلع  زاھجلا  لمعیو  ھقالغإ ،  ىلإ  يدؤت  دق 

اذھ  ذیفنت  يف  كراشو  نیتئرلا ،  لیھأت  ةداعإو  ضیرملل ،  يسفنتلا  ءادألا  زیزعت  ىلع  دعاسی 
.د  يعداربلا ،  میلس  نب  دئار  .د  مھو :  ةعمجملا ،  ةعماجب  نیثحابلاو  ةذتاسألا  نم  قیرف  عارتخالا 

لخاد  نیزیمملا  نیثحابلا  نم  ةبخن  عم  شھدلا ،  دمحأ  نب  حلاص.د  يكلاملا ،  فرش  نب  ماصع 
نب  هللادبع.أ  دنانأ ،  ماس  دنانأ  .د  ریعبا ،  نسح ب نب  رسای  .د  نم  ًالك  تّمض  ةكلمملا  جراخو 

زكرمل  الثمم  ساوناب  حلاص  نب  دیعس  .د  يبرحلا ، و  فلخ  نب  دلاخ.د  تیخبلا ،  میھاربا 
روَّدلا  ىلع  ّكؤیل  دِ میركتلا  كلذو  زاجنإلا  اذھ  يتأیو  ةعماجلاب .  يبالطلا  تاعارتخإلاو  تاراكتبإلا 

ةفاك  ىلع  ةدایرلاو  ةدوجلاو  زُّیمتلا  قیقحت  ةعمجملا في  ةعماج  ھب  موقت  يذلا  دئارلا  يسفانتلا 
عیجشتلا  ىلع  صرحلاو  میلعتلا ،  ةرازو  ّدقت  ھمِ يذلا  معدلا  ِّلظ  يف  ةیملعلاو ،  ةیثحبلا  تایوتسملا 

ّكؤتو  دِ ةیملاعلا ،  تافینصتلا  يف  ّدقتم  ةمِ عقاوم  ةعماجلا  لتحتل  ةعماجلا ؛  تادایق  نم  ةعباتملاو 
نَطولاب .  يقترتو  عمتجملاو ،  ملعلا  مدخت  يتلا  تازاجنإلا  نم  دیزم  ِقیقحتل  ةریسملا  ةلصاوم  ىلع 

روتكدلا  ذاتسألا  اھریدم  يلاعم  مھسأر  ىلعو  ةعماجلا ،  تادایق  يثحبلا  قیرفلا  ركش  مھبناج  نم 
ىلع  ھتقفاومو  ةصرفلا  هذھ  ةحاتإو  دوھجلا ،  هذھل  رمتسملا  ھمعد  ىلع  نرقملا  دعس  نب  دلاخ 

ةیم لعلا لفاحملا  هذھ  لثم  يف  ةكراشملا  ایلعلا   تاساردلل  ةعماجلا  لیكو  ةداعسل  لوصوم  ركشلاو 
ةمئادلا  ھتاھیجوتو  ةثیثحلا  ھتعباتم  ىلع  عیاشلا  هللادبع  نب  دمحم  روتكدلا  ذاتسالا  يملعلا  ثحبلاو 

ةیملاعلا تاكراشملا  يف  تاراكتبالا  ةدوجب  ءاقترالا  ةیثحبلا و  ةیلمعلا  مدخی  ام  لك  يف   
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 

 





 
 ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم نع ةعمجملا ةعماج يبوسنم اضر ةنابتسا

 ةزیمتملا
1-  

 
2- 

 

 
 



3-  

 
4- 

 
 

 
  لیلحتلا •
  نیدیفتسملل زكرملا نم ةمدقملا تامدخلا نع نیضار ٪٤٥ -１
 تابلطتملاو تاءارجالا ةلوھسو حوضو نع نیضار ٪٤٣ -２
 ةعونتم ةیبالطلا راكفألا معدل زكرملا اھمدقی يتلا تامدخلا نع نیضار ٪٤٨ -３
 بسانملا تقولا يف نیدیفتسملل تامدخ نم زكرملا ھمدقی ام نع نیضار ٪٤٨ -４

 
 ةوقلا طاقن جارختسا •
  تاراكتبالا .1
  مھتدعاسمو بالطلل تاراشتسا میدقت .2
  لامعألا ةدایر راكتبالا ةزئاج .3
  .ةیجراخلاو ةیلحملا تارمتؤملاو ضراعملاب ةكراشملل نیركتبملا معد .4

 
  نیسحتلا تایصوت •



  لامعالا ةدایرو راكتبالا تاجرخمب ءاقترالل ةیزیفحت جمارب عضو -１
  ةیراكتبالا ةیجاتنإلا دصرو راكتبالل ةیجیتارتسا -２
  ةعماجلاب تاراكتبالا فلتخمل ةیعوضوم ةیمییقت ططخ عضو -３
  ةیلودلاو ةیلحملا ضراعملاو تارمتؤملا يف نیركتبملا ةكراشم معد -４
  نیزیمتملاو نیركتبملا ىدل يراكتبالا زیمتلا ةفاقث سیركتل ةیوعوت ةطشنأ میظنت -５
  لامعالا ةدایرو راكتبالا ةزئاج ةماقإ -６
  ةیدایرلاو ةیراكتبالا ثاحبألا معد -７
 ةیدایرلا عیراشملاو ةیراكتبالا راكفالا قیوست         -８
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ورشة عمل بعنوان "أساسيات البحث العلمي" للطالبات
الموهوبات بإدارة تعليم المجمعة

آخر تحديث االثنين, 2019/02/11  10:43

بتوجيه من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نظم مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة وبالتعاون مع كلية التربية بالمجمعة حقيبة
تدريبية بعنوان " أساسيات البحث العلمي" لطالبات الموهوبات بإدارة تعليم المجمعة في يوم األثنين الموافق  144026 هـ بإشراف الدكتورة بشاير بنت
حمد الرميح . والجدير بالذكر بأن الطلبات سوف يشاركن في أولمبياد " ابداع 2019" وتأتي هذه الورشة من ضمن حقيبة متكاملة لتدريب الطالبات على

البحث العلمي واالستفادة من خبرة أعضاء هيئة التدريس المميزين بالبحث العلمي بجامعة المجمعة.

جمادى الثانية 1440 
الموافق 14 فبراير 2019

 09
   

القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية

كلمة مدير المركز

نبذة عن المركز

رؤية ورسالة وأهداف المركز

الهيكل التنظيمي

الفئة المستهدفة

خدمات المركز

فعاليات المركز

الفعاليات القادمة

النماذج

األخبار

معرض الصور

معلومات االتصال بالمركز

أقام مركز اإلبتكار واألفكار الطالبية

المتميزة ( مسابقة جائزة جامعة

البوابة اإلعالميةالبوابة اإلعالميةالبوابة اإلعالمية المراكز والمعاهدالمراكز والمعاهدالمراكز والمعاهد الكلياتالكلياتالكليات العماداتالعماداتالعمادات إدارة الجامعةإدارة الجامعةإدارة الجامعة عن الجامعةعن الجامعةعن الجامعة

https://www.mu.edu.sa/ar
javascript:void(0)
https://www.mu.edu.sa/ar/sitemap
http://login.mu.edu.sa/
https://www.linkedin.com/school/mu-sa/
http://www.youtube.com/user/MuUniversity
http://mu.edu.sa/ar/news.xml
http://twitter.com/umajmaah
http://www.facebook.com/pages/A9Majmaah-University/134382359945784
https://www.mu.edu.sa/ar
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.mu.edu.sa/ar/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.mu.edu.sa%2Far%2Fnews%2F%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25B1%2F%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584-%25D8%25A8%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AB-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9&title=%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%22%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%22%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%7C%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%7C%20Majmaah%20University
https://www.mu.edu.sa/ar
https://www.mu.edu.sa/ar/node/124421
https://www.mu.edu.sa/ar/student_services
https://in.mu.edu.sa/
https://www.mu.edu.sa/ar/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A9
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-0
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://www.mu.edu.sa/ar/news/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.mu.edu.sa/ar/content/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9


تواصل معنا
هاتف : 0164041115

تحويلة : 1115

فاكس : 0164041133

icosi@mu.edu.sa : البريد اإللكتروني

المجمعة لالبتكار وريادة األعمال )

https://www.facebook.com/icosi.mu
https://www.mu.edu.sa/ar/news/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1


loading

جميع الحقوق محفوظة © 2018 جامعة المجمعة

         تصميم وتنفيذ وحدة البوابة االلكترونية بعمادة تقنية المعلومات 

سياسة الخصوصية

javascript:if(window.open('https://secure.comodo.com/ttb_searcher/trustlogo?v_querytype=W&v_shortname=CL1&v_search=https://www.mu.edu.sa/ar/news/%252525D9%25252585%252525D8%252525B1%252525D9%25252583%252525D8%252525B2-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525A7%252525D8%252525A8%252525D8%252525AA%252525D9%25252583%252525D8%252525A7%252525D8%252525B1/%252525D9%25252588%252525D8%252525B1%252525D8%252525B4%252525D8%252525A9-%252525D8%252525B9%252525D9%25252585%252525D9%25252584-%252525D8%252525A8%252525D8%252525B9%252525D9%25252586%252525D9%25252588%252525D8%252525A7%252525D9%25252586-%252525D8%252525A3%252525D8%252525B3%252525D8%252525A7%252525D8%252525B3%252525D9%2525258A%252525D8%252525A7%252525D8%252525AA-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525A8%252525D8%252525AD%252525D8%252525AB-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525B9%252525D9%25252584%252525D9%25252585%252525D9%2525258A-%252525D9%25252584%252525D9%25252584%252525D8%252525B7%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525A8%252525D8%252525A7%252525D8%252525AA-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D9%25252585%252525D9%25252588%252525D9%25252587%252525D9%25252588%252525D8%252525A8%252525D8%252525A7%252525D8%252525AA-%252525D8%252525A8%252525D8%252525A5%252525D8%252525AF%252525D8%252525A7%252525D8%252525B1%252525D8%252525A9-%252525D8%252525AA%252525D8%252525B9%252525D9%25252584%252525D9%2525258A%252525D9%25252585-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D9%25252585%252525D8%252525AC%252525D9%25252585%252525D8%252525B9%252525D8%252525A9&x=6&y=5','tl_wnd_credentials'+(new Date()).getTime(),'toolbar=0,scrollbars=1,location=1,status=1,menubar=1,resizable=1,width=374,height=660,left=60,top=120')){};tLlB(tLTB);
http://mu.edu.sa/ar/content/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9




 
 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 

 میلعتلا ةرازو
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 تاساردلل ةعماجلا ةلاكو
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 ةنراقملاو ءادألا تارشؤم جئاتنب يئاصحإ ریرقت
 ةیعجرملا

  ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم
 يملعلا ثحبلاو ایلعلا تاساردلل ةعماجلا ةلاكو

 ـھ 1439/1440 يعماجلا ماعلا
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  ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم
 ةمدقم .1
 ىلع رارقلا بحاص نكمت تامولعمو ةیئاصحإ تانایب ءادألا سیق تارشؤم رفوت
 ةیجیتارتسالا فادھألا قیقحت يف مدقتلا ىدم سایق نم ةعماجلاب تایوتسملا ةفاك
 .نیھاربلا ىلع ينبملا رارقلا ذاختا لھستو

 :اھزربأ نم لعل ةمھم اراودأ تارشؤملا يدؤتو

 .ةیجیتارتسالا ةعماجلا فادھأ قیقحت وحن مدقتلا ىوتسم ةبقارمو طبض .1

 ةحیحص تامولعم ىلع ةینبملا تارارقلا ذاختا يف ةیحالصلا باحصأ ةدعاسم .2
  .ةقیقدو

 .ىرخأ تاعماج عم ةنراقملا ضرغب ءادألا ةبقارم .3

 .لامعألل ةدیشرلا ةرادإلاو ةیفافشلا نامض .4

 دامتعالا تابلطتم دحأ قیقحتو يجماربلاو يسسؤملا میوقتلا ةیلمع لیھست .5
 .يمیداكألا

 مئالملا خانملا ئیھت يتلاو ةعماجلا يف ةیسیئرلا تانایكلا دحأ ةیرادإلا تاھجلا دعت
 .يونسلا میوقتلا ةیلمع يف اھجاردإب ةدامعلا تمتھا اذلو ,ةیمیلعتلا ةیلمعلل

 ءادألا تارشؤم سایق فادھأ .2
 :ىلإ ءادألا تارشؤم سایق ةیلمع فدھت

 ةعماجلا ءادأل رمتسملا نیسحتلا .1

 دیجلا ءادألا رییاعم قیبطت .2

 تارادإلا ءادأ نیب ةنراقملا ءارجإ .3

 تارادإلا نیب ةسفانملا حور ثبو تاربخلا لدابت .4

 .يسسؤملا دامتعالاو ةدوجلا تابستكم ىلع ظافحلا .5

 وزیألا تابلطتم قیبطت ةعباتم .6

 .نیھاربلاو ةلدألا عمج لالخ نم لامعألا قیثوت .7

 ریرقتلا فادھأ .3
 :ىلإ ةیعجرملا ةنراقملاو ءادألا تارشؤم جئاتنب يئاصحالا ریرقتلا فدھی



4 
 

 ه 1437/1438 نییعماجلا نیماعلل لالخ ءادألا تارشؤم ةنراقم .1
 ـھ 1438/1439و

 تارشؤملا جئاتن نم ققحتلا ةیلآ .2

 ءادالا تارشؤم جئاتن لیلحت .3

 نم اھتالیثم عم ةیلخاد ةنراقم زكرملا/ةرادإلاب ءادألا تارشؤم جئاتن ةنراقم .4
 .تاعماجلاب اھتالیثم عم ةیعجرم ةنراقمو زكارملاو تارادإلا

  عارتخالا تاءارب لدعم رشؤم .4
 رشؤملا فصو .1.4

 ( ةعماجلاب بالطلا ددع ىلا ةبسن ةلجسملا عارتخالا تاءارب ددع وھ
   )بلاط فلا لكل ةدحاو ةءارب

 رشؤملا جئاتن .2.4
 ـھ 1438/1439 يعماجلا ماعلا ـھ 1437/1438 يعماجلا ماعلا 
 1/2833 1/3400 رشؤملا
 

 رشؤملا جئاتن لیلحت .3.4
 ةعماج يبوسنم نم تاءاربلا ىلع نیلصاحلا ددع يف نسحت ىرن رشؤملا لالخ نم
  ةعمجملا

 

 

1

2

3

4

5

6

 1437/1438 1438/1439

 تاءاربلا ددع

 عارتخالا تاءارب ددع رشؤم روطت حضوی
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  عارتخالا تاءارب ددع رشؤم روطت حضوی )1( لكش

 

 

 رشؤملل ةیعجرملا ةنراقملا .4.4
 

 زكرم( 
 راكتبالا
 راكفألاو
 ةیبالطلا
 )ةزیمتملا

 ةیلخاد ةیعجرم ةنراقم
 نم نیدیفتسملا اضر ىوتسمل

 رشنلا زكرم عم زكرملا ةمدخ
  ةمجرتلاو
 

 ةیعجرم ةنراقم
 ةیجراخ
 راكتبالا زكرم(
  ) میصقلا ةعماجب

 ماعلل رشؤملا
 يعماجلا

1438/1439 
 ـھ

 ددع
 تاءارب
  عارتخالا

  :راكتبالا زكرم
 

 نع نیضار ٪٤٥ -１
 نم ةمدقملا تامدخلا
  نیدیفتسملل زكرملا
 نع نیضار ٪٤٣ -２
 تاءارجالا ةلوھسو حوضو
 تابلطتملاو

 
 نع نیضار ٪٤٨ -３
 نم زكرملا ھمدقی ام
 يف نیدیفتسملل تامدخ
 بسانملا تقولا

 
  :ھمجرتلاو رشنلا زكرم
 

 نع نیضار ٪٣٨ -１
 نم ةمدقملا تامدخلا
  نیدیفتسملل زكرملا
 نع نیضار ٪٣٦ -２
 تاءارجالا ةلوھسو حوضو
 تابلطتملاو
 نع نیضار ٪٣٨ -３
 نم زكرملا ھمدقی ام
 يف نیدیفتسملل تامدخ
 بسانملا تقولا

 
 

 تامولعم دجوت ال
 ىلع يراجو
  اھباسحو اھلیصحت
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 ةیعجرملا ةنراقملا جئاتن لیلحت .5.4
 رشنلا زكرم عم زكرملا ةمدخ نم نیدیفتسملا اضر ىوتسمل ةیلخاد ةیعجرم ةنراقم
 ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرم نم ةمدقملا تامدخلا نا ىرنو ةمجرتلاو
  ةمجرتلاو رشنلا زكرم يھو ةنراقملا ةھجلا نم رثكا لبقتو ىضر اھیدل

 
 رشؤملا نیسحت تایصوت .6.4

 ةیعادبإلا ةیبالطلا راكفألاو تاعارتخالا ينبت .1
  ةزیمتملا ةیبالطلا راكفألاو راكتبالا زكرمل ةیعجرم تانراقم دیدحت .2
 ةیراكتبإلا ةیجاتنإلا دصرو راكتبالل ةیجیتارتسا .3
 راكتبإلل ءادألا تارشؤم لیعفت .4
 ةیلودلاو ةیلحملا تارمتؤملا يف بالطلا ةكراشم معد .5

 

 ءادألا تارشؤم جئاتن نم ققحتلا ةیلآ .5
  تایلكلا يلا زكرملا نم ةرداصلا تالماعملا لیلحت
 

 ةوقلا طاقن جارختسا .6
  تاراكتبالا .1
  مھتدعاسمو بالطلل تاراشتسا میدقت .2
  لامعألا ةدایر راكتبالا ةزئاج .3
 ةیلحملا تارمتؤملاو ضراعملاب ةكراشملل نیركتبملا معد .4

  .ةیجراخلاو
 

 

 تارشؤملا ءادأ نیسحتل تایصوت میدقت .7
  لامعالا ةدایرو راكتبالا تاجرخمب ءاقترالل ةیزیفحت جمارب عضو •
  ةیراكتبالا ةیجاتنإلا دصرو راكتبالل ةیجیتارتسا •
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  ةعماجلاب تاراكتبالا فلتخمل ةیعوضوم ةیمییقت ططخ عضو •
  ةیلودلاو ةیلحملا ضراعملاو تارمتؤملا يف نیركتبملا ةكراشم معد •
 نتیركتبملا ىدل يراكتبالا زیمتلا ةفاقث سیركتل ةیوعوت ةطشنأ میظنت •

  نیزیمتملاو
  لامعالا ةدایرو راكتبالا ةزئاج ةماقإ •
  ةیدایرلاو ةیراكتبالا ثاحبألا معد •
  ةیدایرلا عیراشملاو ةیراكتبالا راكفالا قیوست •



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  



 
 
 

 زكرملا ةیؤر •
 وھو مادتسملا ومنلا قیقحتل ةجتنم ةوق ىلإ ھلیوحتو ةفرعملا داصتقال لوصولل ةلیسو راكتبالا نوكی نأ      
 . 2030 ةكلمملا ةیؤر قیقحتل ينطولا لوحتلا جمانرب تافدھتسم مھأ دحأ دعی ام

 زكرملا ةلاسر •
 ةركتبملا راكفألا لیوحتو ، عمتجملا ةمدخ يف ةمھاسملا ىلع نیعدبملا عیجشت يھ راكتبالا زكرم ةلاسر نإ     
ً ایمیلقإ ةزیمملا تاعماجلا فاصم ىلإ ةعماجلاب ءاقترالا و ةیداصتقا ةمیق تاذ تاجتنم ىلإ تاعارتخالاو
 .راكتبالا و عادبإلا يلاجم يفً ایملاعو
 
 

 زكرملا فادھأ •
  2030ةكلمملا ةیؤر ىلع ءانب ةفرعملا داصتقال يلعفلا لوحتلا ىلع لمعلا .1
              .عادبإلاو راكتبالا لاجم يف ةعمجملا ةعماجل ةدایر قیقحت .2
 . عمتجملاب راكتبالا ةفاقث زیزعت .3
 .ةیداصتقا ةمیق تاذ تاراكتبا ىلإ اھلیوحتو مھراكفأ میدقت ىلع ةعماجلا ةبلط عیجشت .4
  .ةزیمتملا ةیثحبلا راكفألاو تاراكتبالا قیوست .5
 .نیركتبملاو نیرمثتسملاو ةعماجلا نیب ةقالعلا زیزعت .6
 دروملا وھ میلعتلا نوك ةیؤرلا لظ يف میلعتلا يف ءادألا مییقتل يسیئر رشؤمك راكتبالا دامتعا .7

 .ينطولا داصتقالا نییارش يف راكتبالاو ةفرعملا خضل ھیلع لوعملا يسیئرلا
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                                                                                                                                             يرمشلا لداع /د  ةدوجلا  لثمم
  ساوناب حلاص نب دیعس /د زكرملا ریدم
 























































































































يشهد معهد اإلدارة العامة 
أن /  احمد بن عبداللطيف بن سليمان الداود

 سجل مدني رقم (١٠٣٢٤٩٤٧٠٨)

 قـد أتم تدريبــه في برنامـج مهارات التعامل مع المراجعين

 لمدة ٣ أيام  خالل الفترة من ١٤٢٥/١٠/١٤هـ  إلى  ١٤٢٥/١٠/١٦هـ 

 

الــمملكة العربية السعودية
معهد اإلدارة العامة

Kingdom of Saudi Arabia
Institute of Public Administration

I N S T I T U T E   O F   P U B L I C   A D M I N I S T R A T I O Nمعهد اإلدارة العامة

والله الموفـــــق ،،،

مدير عام شئون المتدربين

عبدالرحمن بن سالم المالكي

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

مدير عام معهد االدارة العامة

د. مشبب بن عايــض القحطاني



يشهد معهد اإلدارة العامة 
أن /  احمد بن عبداللطيف بن سليمان الداود

 سجل مدني رقم (١٠٣٢٤٩٤٧٠٨)

 قـد أتم تدريبــه في برنامـج مهارات التعامل مع الرؤساء

 لمدة ٣ أيام  خالل الفترة من ١٤٢٥/١٠/٢١هـ  إلى  ١٤٢٥/١٠/٢٣هـ 

 

الــمملكة العربية السعودية
معهد اإلدارة العامة

Kingdom of Saudi Arabia
Institute of Public Administration

I N S T I T U T E   O F   P U B L I C   A D M I N I S T R A T I O Nمعهد اإلدارة العامة

والله الموفـــــق ،،،

مدير عام شئون المتدربين

عبدالرحمن بن سالم المالكي

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

مدير عام معهد االدارة العامة

د. مشبب بن عايــض القحطاني



يشهد معهد اإلدارة العامة 
أن /  احمد بن عبداللطيف بن سليمان الداود

 سجل مدني رقم (١٠٣٢٤٩٤٧٠٨)

 قـد أتم تدريبــه في برنامـج معالجة النصوص

 لمدة ٣ أيام  خالل الفترة من ١٤٣٧/٠٥/١٩هـ  إلى  ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ 

 

الــمملكة العربية السعودية
معهد اإلدارة العامة

Kingdom of Saudi Arabia
Institute of Public Administration

I N S T I T U T E   O F   P U B L I C   A D M I N I S T R A T I O Nمعهد اإلدارة العامة

والله الموفـــــق ،،،

مدير عام شئون المتدربين

عبدالرحمن بن سالم المالكي

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

مدير عام معهد االدارة العامة

د. مشبب بن عايــض القحطاني



يشهد معهد اإلدارة العامة 

 أن /  احمد بن عبداللطيف بن سليمان الداود
 سجل مدني رقم (١٠٣٢٤٩٤٧٠٨)

 قـد أتم تدريبــه في برنامـج سلوكيات الوظيفة العامة
 لمدة يومين خالل الفترة من ١٤٣٦/٠٦/١٩هـ  إلى  ١٤٣٦/٠٦/٢٠هـ 

   والمنفذ في جامعة شقراء

Kingdom of Saudi Arabiaالــمملكة العربية السعودية
Institute of Public Administration

I N S T I T U T E   O F   P U B L I C   A D M I N I S T R A T I O Nمعهد اإلدارة العامة

معهد اإلدارة العامة

والله الموفـــــق ،،،

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

عبدالرحمن بن سالم المالكي

مدير عام شئون المتدربين

د. مشبب بن عايــض القحطاني

مدير عام معهد االدارة العامة



يشهد معهد اإلدارة العامة 
أن /  احمد بن عبداللطيف بن سليمان الداود

 سجل مدني رقم (١٠٣٢٤٩٤٧٠٨)

(Power Point) قـد أتم تدريبــه في برنامـج العروض التقديمية 

 لمدة ٣ أيام  خالل الفترة من ١٤٣٧/٠٨/١٥هـ  إلى  ١٤٣٧/٠٨/١٧هـ 

 

الــمملكة العربية السعودية
معهد اإلدارة العامة

Kingdom of Saudi Arabia
Institute of Public Administration

I N S T I T U T E   O F   P U B L I C   A D M I N I S T R A T I O Nمعهد اإلدارة العامة

والله الموفـــــق ،،،

مدير عام شئون المتدربين

عبدالرحمن بن سالم المالكي

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

مدير عام معهد االدارة العامة

د. مشبب بن عايــض القحطاني



يشهد معهد اإلدارة العامة 
أن /  احمد بن عبداللطيف بن سليمان الداود

 سجل مدني رقم (١٠٣٢٤٩٤٧٠٨)

 قـد أتم تدريبــه في برنامـج السكرتارية االلكترونية

 لمدة ٥ أيام  خالل الفترة من ١٤٣٣/٠٣/١٢هـ  إلى  ١٤٣٣/٠٣/١٦هـ 

 

الــمملكة العربية السعودية
معهد اإلدارة العامة

Kingdom of Saudi Arabia
Institute of Public Administration

I N S T I T U T E   O F   P U B L I C   A D M I N I S T R A T I O Nمعهد اإلدارة العامة

والله الموفـــــق ،،،

مدير عام شئون المتدربين

عبدالرحمن بن سالم المالكي

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

مدير عام معهد االدارة العامة

د. مشبب بن عايــض القحطاني



يشهد معهد اإلدارة العامة 
أن /  احمد بن عبداللطيف بن سليمان الداود

 سجل مدني رقم (١٠٣٢٤٩٤٧٠٨)

 قـد أتم تدريبــه في برنامـج األتصال األنسانى الفعال فى بيئة العمل

 لمدة ٣ أيام  خالل الفترة من ١٤٢٥/٠٨/٢٥هـ  إلى  ١٤٢٥/٠٨/٢٧هـ 

 

الــمملكة العربية السعودية
معهد اإلدارة العامة

Kingdom of Saudi Arabia
Institute of Public Administration

I N S T I T U T E   O F   P U B L I C   A D M I N I S T R A T I O Nمعهد اإلدارة العامة

والله الموفـــــق ،،،

مدير عام شئون المتدربين

عبدالرحمن بن سالم المالكي

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

مدير عام معهد االدارة العامة

د. مشبب بن عايــض القحطاني



يشهد معهد اإلدارة العامة 
أن /  احمد بن عبداللطيف بن سليمان الداود

 سجل مدني رقم (١٠٣٢٤٩٤٧٠٨)

 قـد أتم تدريبــه في برنامـج إدارة الوقت

 لمدة ٣ أيام  خالل الفترة من ١٤٤٠/٠١/٠٦هـ  إلى  ١٤٤٠/٠١/٠٨هـ 

 

الــمملكة العربية السعودية
معهد اإلدارة العامة

Kingdom of Saudi Arabia
Institute of Public Administration

I N S T I T U T E   O F   P U B L I C   A D M I N I S T R A T I O Nمعهد اإلدارة العامة

والله الموفـــــق ،،،

مدير عام فرع المعهد بالمنطقة الشرقية

 د. محمد بن محمد باجنيد

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

مدير عام معهد االدارة العامة

د. مشبب بن عايــض القحطاني



يشهد معهد اإلدارة العامة 
أن /  احمد بن عبداللطيف بن سليمان الداود

 سجل مدني رقم (١٠٣٢٤٩٤٧٠٨)

 قـد أتم تدريبــه في برنامـج إدارة اإلجتماعات

 لمدة ٣ أيام  خالل الفترة من ١٤٤٠/٠٣/٠٣هـ  إلى  ١٤٤٠/٠٣/٠٥هـ 

 

الــمملكة العربية السعودية
معهد اإلدارة العامة

Kingdom of Saudi Arabia
Institute of Public Administration

I N S T I T U T E   O F   P U B L I C   A D M I N I S T R A T I O Nمعهد اإلدارة العامة

والله الموفـــــق ،،،

مدير عام فرع المعهد بالمنطقة الشرقية

 د. محمد بن محمد باجنيد

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

مدير عام معهد االدارة العامة

د. مشبب بن عايــض القحطاني



يشهد معهد اإلدارة العامة 
أن /  شاكر بن محمد ابراهيم العود

 سجل مدني رقم (١٠٥٩٦٩٤٥٩٤)

Visual Basic.net قـد أتم تدريبــه في برنامـج تصميم التقارير في بيئة 

 لمدة ٣ أيام  خالل الفترة من ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ  إلى  ١٤٤٠/٠٣/٢٦هـ 
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والله الموفـــــق ،،،

مدير عام فرع المعهد بالمنطقة الشرقية

 د. محمد بن محمد باجنيد

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

مدير عام معهد االدارة العامة

د. مشبب بن عايــض القحطاني



يشهد معهد اإلدارة العامة 
أن /  شاكر بن محمد ابراهيم العود

 سجل مدني رقم (١٠٥٩٦٩٤٥٩٤)

 قـد أتم تدريبــه في برنامـج ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل

 لمدة ٣ أيام  خالل الفترة من ١٤٣٩/٠٧/٢٢هـ  إلى  ١٤٣٩/٠٧/٢٤هـ 
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والله الموفـــــق ،،،

مدير عام فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة

علي بن يحيى الغامدي

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

مدير عام معهد االدارة العامة

د. مشبب بن عايــض القحطاني



يشهد معهد اإلدارة العامة 
أن /  شاكر بن محمد ابراهيم العود

 سجل مدني رقم (١٠٥٩٦٩٤٥٩٤)

ITIL قـد أتم تدريبــه في برنامـج أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات 

 لمدة ٣ أيام  خالل الفترة من ١٤٣٩/٠١/٢٥هـ  إلى  ١٤٣٩/٠١/٢٧هـ 
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والله الموفـــــق ،،،

مدير عام شئون المتدربين

عبدالرحمن بن سالم المالكي

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

مدير عام معهد االدارة العامة

د. مشبب بن عايــض القحطاني



يشهد معهد اإلدارة العامة 
أن /  شاكر بن محمد ابراهيم العود

 سجل مدني رقم (١٠٥٩٦٩٤٥٩٤)

 قـد أتم تدريبــه في برنامـج أساسيات قواعد البيانات

 لمدة ٥ أيام  خالل الفترة من ١٤٣٩/٠٣/٠٨هـ  إلى  ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ 
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والله الموفـــــق ،،،

مدير عام فرع المعهد بالمنطقة الشرقية

 د. محمد بن محمد باجنيد

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

مدير عام معهد االدارة العامة

د. مشبب بن عايــض القحطاني



يشهد معهد اإلدارة العامة 
أن /  شاكر بن محمد ابراهيم العود

 سجل مدني رقم (١٠٥٩٦٩٤٥٩٤)

 قـد أتم تدريبــه في برنامـج إستراتيجيات الحكومة اإللكترونية و تطبيقاتها

 لمدة ٣ أيام  خالل الفترة من ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ  إلى  ١٤٣٩/٠٧/١٧هـ 
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والله الموفـــــق ،،،

مدير عام فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة

علي بن يحيى الغامدي

* كل كشط، إضافة، تغيير في هذه الوثيقة يلغيها.

مدير عام معهد االدارة العامة

د. مشبب بن عايــض القحطاني
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ورشة عمل بعنوان "أساسيات البحث العلمي" للطالبات
الموهوبات بإدارة تعليم المجمعة

آخر تحديث االثنين, 2019/02/11  10:43

بتوجيه من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نظم مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة وبالتعاون مع كلية التربية بالمجمعة حقيبة
تدريبية بعنوان " أساسيات البحث العلمي" لطالبات الموهوبات بإدارة تعليم المجمعة في يوم األثنين الموافق  144026 هـ بإشراف الدكتورة بشاير بنت
حمد الرميح . والجدير بالذكر بأن الطلبات سوف يشاركن في أولمبياد " ابداع 2019" وتأتي هذه الورشة من ضمن حقيبة متكاملة لتدريب الطالبات على

البحث العلمي واالستفادة من خبرة أعضاء هيئة التدريس المميزين بالبحث العلمي بجامعة المجمعة.

جمادى الثانية 1440 
الموافق 14 فبراير 2019

 09
   

القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية

كلمة مدير المركز
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رؤية ورسالة وأهداف المركز
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الفئة المستهدفة
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الفعاليات القادمة

النماذج

األخبار

معرض الصور

معلومات االتصال بالمركز

أقام مركز اإلبتكار واألفكار الطالبية
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رأس المال الفكري يقوم في جوهره على صناعة المعرفة واالبتكار واإلبداع وتحقيق الريادة في األعمال٬ ولطالما اعتبرت الفكرة أساساً ألي تطور إنساني٬
وكان العقل البشري أداة ال غنى عنها في ذلك التطور نبعت فكرة التحول القتصاد معرفي يستثمر في العقل البشري ليشكل هذا العقل أفكاراً وإبداعات علمية

في شتى المجاالت.

واالقتصاد المعرفي الذي ننشد يرتكز على لبنة أساسية وهي التعليم٬ ولذلك جامعة المجمعة تسعى ألن تكون في مصاف المؤسسات التعليمية التي تحقق
رؤية القيادة الرشيدة بالوصول إلى المجتمع الريادي واالقتصاد القائم على المعرفة من خالل دعم اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال بين منسوبي الجامعة

وطالبها.

ونحن في مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة نحرص على عرض أهم الخدمات واألنشطة المتعلقة باالبتكار وريادة األعمال بجانب دعم أفكار الطالب
 المادي والمعنوي والبشري حتى يمكن  الدعم  الرامية إلى تحقيق األهداف واإلصرار في العمل٬ مع المساهمة في تقديم  بتعزيز الجهود  ونتعهد المتميزة٬
تحويل أفكار الطالب االبداعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تفيد المجتمع٬ والرفع من شأن جامعة المجمعة محليا وعالميا٬ وملتزمين بتحقيق تطلعات

۲۰۳۰م رؤية ف السعودية العربية المملكة قيادة وضعته الذي التنموي األسلوب ف ومشاركين المجمعة جامعة قيادة

جمادى الثانية 1440 
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         تصميم وتنفيذ وحدة البوابة االلكترونية بعمادة تقنية المعلومات 

سياسة الخصوصية

قيادة جامعة المجمعة ومشاركين في األسلوب التنموي الذي وضعته قيادة المملكة العربية السعودية في رؤية ۲۰۳۰م.

 

(28/73/1434)   رقم  وقرار ٬   2/7/1434هـ  بتاريخ  المعقود  والسبعين)  (الثالثة  جلسته  في  العالي  مجلس التعليم  من  الكريمة  الموافقة  جاءت ولذلك
القاضي بما يلي: الموافقة على إنشاء "مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة بجامعة المجمعة"٬ كما تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس

التعليم العالي – يحفظه هللا – على محضر الجلسة بالتوجيه البرقي الكريم رقم (35346) وتاريخ 22/9/1434هـ.

 

 للدراسات العليا  الجامعة  تحت إشراف وكالة  1434هـ  المجمعة" في ذي القعدة  في جامعة  المتميزة  الطالبية  واألفكار  االبتكار  إنشاء "مركز  تم من هنا
والبحث العلمي الذي بني على رؤيا واضحة ان يصبح االبداع واالبتكار والتميز سمة للعصر والقيادة نحو المستقبل المشرق بإذن هللا.

 

 

مدير مركز االبتكار واالفكار الطالبية المتميزة بجامعة المجمعة
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أولت جامعة المجمعة أهمية كبيرة لالبتكار واإلختراع حيث قامت بإنشاء " مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة " والذي يهدف إلى تقديم الخدمات
الالزمة للمبتكرين ونقل ابتكاراتهم إلى سوق العمل عبر تسجيل تلك االبتكارات محليا ودوليا والتنسيق لتسويق تلك المنتجات للشركات والمؤسسات.

وتكمن أهمية هذا المركز في قيامه بتحقيق أحد أهداف خطة التنمية التاسعة وهي (تحقيق اقتصاد المعرفة).

ويهدف المركز إلى العناية بالمبتكر عناية خاصة حيث إن المبتكر لدينا هو: الشخصية الذي لديه أفكار جديدة وغير مسبوقة أو نادرة٬ ولديه اطالع وخيال
ومغامرة٬ كما لديه استطالع وفضول وحدس.
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تحويلة : 1115
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icosi@mu.edu.sa : البريد اإللكتروني

القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية

كلمة مدير المركز

نبذة عن المركز

رؤية ورسالة وأهداف المركز

الهيكل التنظيمي

الفئة المستهدفة

خدمات المركز

فعاليات المركز

الفعاليات القادمة

النماذج

األخبار

معرض الصور

معلومات االتصال بالمركز

أقام مركز اإلبتكار واألفكار الطالبية

المتميزة ( مسابقة جائزة جامعة

المجمعة لالبتكار وريادة األعمال )
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الرؤية والرسالة وأهداف المركز

آخر تحديث الخميس, 2019/02/14  11:29

 

رؤية المركز

      أن يكون االبتكار وسيلة للوصول القتصاد المعرفة وطريقا ميسرا للمبتكرين والمخترعين لريادة األعمال.

رسالة المركز

 إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وتحويل األفكار إلى منتج مبني على هدف اقتصادي أو خدمي وتحقيق الريادة في وجود  تحويل األفكار المتميزة          
المنتجات في األسواق المحلية والعالمية.

أهداف المركز

        1 العمل على التحول الفعلي القتصاد المعرفة بناء على خطة التنمية التاسعة للدولة.

        2 تحقيق ريادة لجامعة المجمعة في مجال االبتكار واإلبداع.

         3 ابراز تميز الجامعة محليا ودوليا في مجال االبتكار واإلبداع.
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القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية

كلمة مدير المركز

نبذة عن المركز

رؤية ورسالة وأهداف المركز

الهيكل التنظيمي

الفئة المستهدفة

خدمات المركز

فعاليات المركز

الفعاليات القادمة

النماذج

األخبار

معرض الصور

معلومات االتصال بالمركز

أقام مركز اإلبتكار واألفكار الطالبية

المتميزة ( مسابقة جائزة جامعة

المجمعة لالبتكار وريادة األعمال )
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        4  تحقيق المعدل العالمي في نسبة االبداع لدى منسوبي الجامعة وهي %3.

        5  تقديم حلول مبتكرة ومتميزة لحل مشاكل المجتمع.

        6  نشر ثقافة االبتكار واإلبداع.

 

 

تواصل معنا
هاتف : 0164041115

تحويلة : 1115

فاكس : 0164041133

icosi@mu.edu.sa : البريد اإللكتروني
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          توفير مصادر المعلومات وقواعد البيانات للمبتكر.

         مساعدة المبتكر في توفير االحتياجات الالزمة لتحقيق ابتكاره على أعلى وجه.

         حفظ حقوق المبتكر وتوثيق وتسجيل براءة االختراع .

         التواصل مع الشركات والمؤسسات لدعم وتسويق االبتكارات.

         دعم مشاركة االبتكارات في المعارض والفعاليات محليا ودولياً .
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http://mu.edu.sa/ar/content/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9
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