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 كمىة العىيد:

 

تطتٓد  اؾاَع١ يف ؼكٝل أٖداؾٗا إىل  ث٬ث١ قاٚز أضاض١ٝ : ايبشح ايعًُٞ، ايتعًِٝ ، 

ع٢ً تأضٝظ دٗات ع١ًُٝ ؾ١ٝٓ تتٛىل –ايكدمي١ ٚاؿدٜج١  –خد١َ اجملتُع . يرا سسؾت اؾاَعات 

 ؼكٝل تًو احملاٚز ا٭ضاض١ٝ اييت أْػ٦ت اؾاَعات َٔ أدًٗا . 

ا َٔ ايس١ٜ٩ ايطابك١ يدٚز اؾاَعات ٚٚظٝؿتٗا اجملتُع١ٝ مت تأضٝظ عُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚاْط٬َق

اؾاَع١ بأ١ُٖٝ َٛانب١ تطٜٛس ايعٌُ ٚايتعًِٝ املطتُس ظاَع١ اجملُع١ ، مما ٜعهظ  قٓاع١ قٝاد٠ 

اجملتُعٞ  ٚتأؾًٝ٘ َٓر اْط٬قتٗا ا٭ٚىل ، ٚأ١ُٖٝ إزضا٤ ايتهاٌَ بني َٗاّ ٚٚظا٥ـ اؾاَع١ 

 ا٭ضاض١ٝ اييت تطع٢ يتشكٝكٗا .

َٚا تعٝػ٘ اؾاَع١ ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ ٚعُاد٠ خد١َ اجملتُع ع٢ً ٚد٘ اـؿٛف ايّٝٛ َٔ أعُاٍ  

ٛقت ٚاؾٗد هلٞ ؿعات تازى١ٝ ْأٌَ  مجٝعًا ٚبتهاتـ اؾٗٛد إٔ تأضٝط١ٝ تطتًٗو َععِ اي

تهٕٛ  يف ايكسٜب ايعادٌ  ذنسٜات مج١ًٝ ْعٝػٗا يف املطتكبٌ ساَدٜٔ يهٌ َٔ برٍ ٚأخًـ يف 

 .تأضٝظ دٗد أٚ َػسٚع أٚ بسْاَر أٚ ؾهس٠ ضاُٖت يف بٓا٤ ؾسح تعًُٝٞ ْؿدس ب٘ مجٝعًا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4    
 

 

 

 

 

 

 

 ادةالتعسيف بالعى 

 

 أواًل



 

5    
 

 وكدوة (1-1)

تطتٓد  اؾاَع١ يف ؼكٝل أٖداؾٗا إىل  ث٬ث١ قاٚز أضاض١ٝ : ايبشح ايعًُٞ ، ايتعًِٝ ، 

ع٢ً تأضٝظ دٗات ع١ًُٝ ؾ١ٝٓ تتٛىل –ايكدمي١ ٚاؿدٜج١  –خد١َ اجملتُع . يرا سسؾت اؾاَعات 

 ؼكٝل تًو احملاٚز ا٭ضاض١ٝ اييت أْػ٦ت اؾاَعات َٔ أدًٗا .

ايس١ٜ٩ ايطابك١ يدٚز اؾاَعات ٚٚظٝؿتٗا اجملتُع١ٝ مت تأضٝظ عُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚاْط٬قا َٔ 

ٚايتعًِٝ املطتُس ظاَع١ اجملُع١ ، مما ٜعهظ  قٓاع١ قٝاد٠ اؾاَع١ بأ١ُٖٝ َٛانب١ تطٜٛس ايعٌُ 

اجملتُعٞ  ٚتأؾًٝ٘ َٓر اْط٬قتٗا ا٭ٚىل ، ٚأ١ُٖٝ إزضا٤ ايتهاٌَ بني َٗاّ ٚٚظا٥ـ اؾاَع١ 

 اض١ٝ اييت تطع٢ يتشكٝكٗا .ا٭ض

َٚا تعٝػ٘ اؾاَع١ ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ ٚعُاد٠ خد١َ اجملتُع ع٢ً ٚد٘ اـؿٛف ايّٝٛ َٔ أعُاٍ 

تأضٝط١ٝ تطتًٗو َععِ ايٛقت ٚاؾٗد هلٞ ؿعات تازى١ٝ ْأٌَ  مجٝعًا ٚبتهاتـ اؾٗٛد إٔ 

ٌ َٔ برٍ ٚأخًـ يف تهٕٛ  يف ايكسٜب ايعادٌ  ذنسٜات مج١ًٝ ْعٝػٗا يف املطتكبٌ ساَدٜٔ يه

 .تأضٝظ دٗد أٚ َػسٚع أٚ بسْاَر أٚ ؾهس٠ ضاُٖت يف بٓا٤ ؾسح تعًُٝٞ ْؿدس ب٘ مجٝعًا 
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 التأضيظ: (1-2)

يف غٗس غعبإ َٔ عاّ ظاَع١ اجملُع١ عُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس  تأضطت

بايتٛضع يف اؾاَع١ اْط٬ًقا َٔ اٖتُاّ بكساز زقِ )  ( ٚتازٜذ )   (ٚدا٤ ٖرا ايتأضٝظ   ٖـ ، 1431

احملاؾعات اييت تكع يف ْطاقٗا، َٚٔ ثِ ؾكد عًُت اؾاَع١ ع٢ً ْػس ايتعًِٝ اؾاَعٞ يف مجٝع 

شٜاد٠ ؾسف قبٍٛ ايط٬ب ٚايطايبات يف ؽؿؿات س١ٜٛٝ َتٛاؾك١ َع خطط ايت١ُٝٓ َٚٛانب١ 

ييت ُتَكدَّّ يتػٌُ ؾ٦ات اجملتُع ا٭خس٣ ؛ يتٛضٝع اـدَات ا بتًو احملاؾعات٫ستٝادات ضٛم ايعٌُ 

، ٚتٛثٝل ايسٚابط بني اؾاَع١ ٚأؾساد اجملتُع، سٝح إٕ َ٪ضطات ايتعًِٝ ايعايٞ يف ب٬دْا تكطًع 

بدٚز ٖاّ يف ت١ُٝٓ قدزات اجملتُع ٚتٛضٝع َدازن٘ َٔ خ٬ٍ ْػس ايعًِ ٚاملعسؾ١ مبا وكل قدًزا 

١ ٚؾكٌ َٗازات ا٭ؾساد ٚتُٓٝتِٗ ؾهسًٜا ٚتأًِٖٝٗ نبريًا َٔ لاسات ايت١ُٝٓ ٚايتطٜٛس بسعاٜ

يف ت١ُٝٓ فتُعاتِٗ ٚؼكٝل طُٛساتِٗ . ٚزغب١ً َٔ اؾاَع١ يف  –بؿعاي١ٝ  –يًعٌُ يإلضٗاّ 

املػازن١ ايؿاع١ً يف خد١َ اجملتُع َٔ خ٬ٍ إتاس١ ايؿسف ؾُٝع ؾ٦ات اجملتُع بتصٜٚدِٖ ببعض 

اؿؿٍٛ ع٢ً ايؿسف ايٛظٝؿ١ٝ املٓاضب١ ملٔ ٜبشح  يف املٗازات ٚاملٗٔ ٚاملعًَٛات اييت تطاعدِٖ

َِٓٗ عٔ عٌُ ، أٚ ي٬ضتؿاد٠ َٓٗا يف اؿٝا٠ ايعا١َ ملٔ يدِٜٗ ايسغب١ ٚايطُٛح يف ممازض١ ١َٓٗ 

 يريو نإ ع٢ً اؾاَع١ إْػا٤ عُاد٠ ـد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس: َع١ٓٝ 

 األِداف العاوة لمعىادة  (1-3)

 .اجملتُعت١ُٝٓ قدزات أؾساد  •

 .ايتٛضع يف ؾسف ايتعًِٝ اؾاَعٞ •

 .تٛثٝل ايسٚابط بني اؾاَع١ ٚاجملتُع •

 .َٛانب١ ايتطٛز يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ •

 زؤية العىادة: (1-4)

ٕ تهٕٛ عُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس ظاَع١ اجملُع١ َٓاز٠ ـد١َ اجملتُع  احملًٞ أ

مبا وكل متٝصًا تعًًُٝٝا ٚتدزٜبًٝا َٚعسؾًٝا ذا دٛد٠ ٚت١ُٝٓ ايكدزات ايتع١ًُٝٝ ٚايتدزٜب١ٝ  ٭ؾسادٙ 

 تٓاؾط١ٝ
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 :زضالة العىادة (1-5)

١ ٚتًيب سادات اجملتُع  ٝتكدِٜ خدَات تدزٜب١ٝ ٚتع١ًُٝٝ ٚاضتػاز١ٜ َتُٝص٠ تتطِ باؾٛد٠ ايتٓاؾط

احملًٞ ٚاؾاَعٞ،َٔ خ٬ٍ ا٫ضتجُاز ا٭َجٌ يًُٛازد املتاس١ ،ٚاملطا١ُٖ يف ؼكٝل ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ 

 ٚتدزٜب١ٝ عاي١ٝ اؾٛد٠ تٛظـ بٗا أسدخ ايتكٓٝات ٚايٛضا٥ط ايتع١ًُٝٝ ٚايتدزٜب١ٝ.

 لمعىادة اإلضرتاتيحيةاألِداف   (1-6)

زؾع نؿا٠٤ ا٭دا٤ امل٪ضطٞ اإلدازٟ ٚايتٓعُٝٞ ٚتطٜٛس ايب١ٝٓ ايتك١ٝٓ يًعُاد٠ مبا ميهٓٗا  -1

 َٔ ؼكٝل ز٩ٜتٗا ٚزضايتٗا ٚأٖداؾٗا

١ٝ َٔ اؾٛد٠ ٚؾل املتطًبات ايٛط١ٝٓ ٚايعامل١ٝ َٔ أدٌ تكدِٜ خد١َ أنادمي١ٝ ع٢ً دزد١ عاي -2

 ت١ُٝٓ ايكدز٠ ايتٓاؾط١ٝ يف ضٛم ايعٌُ مبا ٜطِٗ يف بٓا٤ ايػسان١ اجملتُع١ٝ

املطتكبًٞ  تطٜٛس ٚت١ُٝٓ نؿاٜات املٛازد ايبػس١ٜ يًذاَع١ يتشكٝل دزدات عاي١ٝ َٔ ايتُٝص -3

 يف فاٍ ايتعًِٝ ، ٚايبشح ايعًُٞ ٚخد١َ اجملتُع

ايتٛضع يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتؿاد١ٜ املطتدا١َ يًعُاد٠ مبا ٜؿٞ مبتطًبات ايتشطني املطتُس  -4

 يًُطتؿٝدٜٔ َٔ خدَاتٗا

 األِداف التفصيمية لمعىادة:  (1-7)

 إعداد ايك٣ٛ ايبػس١ٜ، ٚتطٜٛس َعًَٛات أؾساد اجملتُع َٚعازؾِٗ ٚضًٛنِٗ. .1

تٗدف إىل تٛظٝـ إَهاْات اؾاَع١ َٚٛازدٖا ايبػس١ٜ  يًُذتُعأْػط١ خد١َٝ تكدِٜ  .2

 يهاؾ١ ؾ٦ات اجملتُع عاي١ٝ اؾٛد٠ ٚاملاد١ٜ يف تكدِٜ خدَات فتُع١ٝ 

 ايهؿا٠٤ ايكٝاد١ٜ ٚنؿا٠٤ ا٭دا٤ ٭ؾساد اجملتُع. ا٫زتكا٤ مبطت٣ٛ .3

 زؾع َعدٍ ا٭دا٤ ٚنؿاٜت٘ اإلْتاد١ٝ يد٣ أؾساد اجملتُع .4

 ػاٖات يد٣ أؾساد اجملتُع١ٝ املعازف ٚاملٗازات ٚا٫تُٓ .5

َٔ خ٬ٍ ايرباَر ايتٛع١ٜٛ ٚايتدزٜب١ٝ اييت  املطاعد٠ ع٢ً أدا٤ ا٭دٚاز ايٛظٝؿ١ٝ اؾدٜد٠. .6

 تكدَٗا ايعُاد٠

 .يد٣ ايعاًَني يف ايكطاعات اؿه١َٝٛ املدتًؿ١ شٜاد٠ َطت٣ٛ ايسقا ايٛظٝؿٞ .7
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 قيي العىادة: (1-8)

 ايتاي١ٝ:ايكِٝ َٓع١َٛ ايتصَت ايعُاد٠ َٓر إْػا٥ٗا برتضٝذ 

 ايتٓاؾط١ٝ -1

 اؾٛد٠ -2

 ايتشطني املطتُس -3

 ايعطا٤ -4

 ايعٌُ بسٚح ايؿسٜل -5
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 ( الرباوخ التعميىية2-1)

اىطالقًا مً جهىد عنادَ خدمُ اجملتنع والتعلًه املستنس يف حتكًل أهدافها السامًُ إىل 

 اإلسرتاتًجًُواتساقًا مع األهداف التفصًلًُ املتضنيُ باخلطُ  خدمُ مجًع أفساد اجملتنع،

جلامعُ اجملنعُ واليت دشيها معالٌ مديس جامعُ اجملنعُ  خالل الفصل الدزاسٌ الثاىٌ للعاو 

شيادَ أعداد املستفًديً مً بسامج العنادَ يف ، واليت دعت إىل ضسوزَ هـ1433-1432اجلامعٌ 

سرتاتًجٌ تنعًُ لافددف التفصًلٌ الثاىٌ امليقثل مً افددف اإلالكطاعات اخلاصُ واملؤسسات اجمل

 .(هـ1433جلامعُ اجملنعُ، اإلسرتاتًجًُالثاىٌ للخطُ 

قامت العنادَ بإعداد خطُ متهاملُ لربادلها التعلًنًُ يف ضىء دزاسُ احتًاجات احملافظات وقد 

مً الربامج التعلًنًُ  دودهاحالىاقعُ يف ىطام جامعُ اجملنعُ، ونرلو احملافظات الىاقعُ يف 

سىم العنل، ويف ضىء ذلو مت فتح الكقىل خالل العاو  سىاء اليىعًُ ميها أو اليت يتطلقها

 :وناىت علِ اليحى التالٌ ه 1434/1435اجلامعٌ احلالٌ 

 ِـ1435/1436البكالوزيوع بٍظاً التحطري لمعاً اجلاوعي  بساوخ ( 2-1-1)

 الفئة مقر التنفيذ مسمى الربنامج
 

 الكلية املشرفة على الربنامج

 برنامج بكالوريوس علوم احلاسب واملعلومات

 طالب الزلفي

 كلية علوم الزلفي

 

 طالب الرياض

 طالبات الرياض

 طالب حفر الباطن

 طالبات حفر الباطن

 ٚاملعًَٛاتن١ًٝ عًّٛ اؿاضب  طالب اجملمعة بسْاَر بهايٛزٜٛع ايعًّٛ يف تك١ٝٓ املعًَٛات

 بهايٛزٜٛع إداز٠ ا٫عُاٍ َطاز إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜبسْاَر 

 طالب حوطة سدير

ن١ًٝ ايعًّٛ ٚايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ عٛط١ ضدٜس

 طالب الرياض

 طالبات الرياض

 طالب حفر الباطن

 طالبات حفر الباطن

 ن١ًٝ اهلٓدض١ طالب اجملمعة بسْاَر بهايٛزٜٛع ٖٓدض١ ا٫تؿا٫ت ٚا٫يهرتْٚٝات

 ن١ًٝ إداز٠ ا٭عُاٍ طالب اجملمعة اضب١بهايٛزٜٛع احملبسْاَر 

 ن١ًٝ إداز٠ ا٭عُاٍ طالب اجملمعة بهايٛزٜٛع إداز٠ ا٭عُاٍ َطاز إداز٠ َاي١ٝبسْاَر 
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 اجملمعة بهايٛزٜٛع ايتُسٜض )َطتُس َٔ أعٛاّ ضابك١(
 -طالب 

 طالبات
 ن١ًٝ ايعًّٛ ايطب١ٝ ايتطبٝك١ٝ

 اجملمعة بهايٛزٜٛع ايع٬ز ايطبٝعٞ )َطتُس َٔ أعٛاّ ضابك١(
 -طالب 

 طالبات
 ن١ًٝ ايعًّٛ ايطب١ٝ ايتطبٝك١ٝ

 ن١ًٝ ايعًّٛ ايطب١ٝ ايتطبٝك١ٝ طالب الزلفي بهايٛزٜٛع املدتربات ايطب١ٝ )َطتُس َٔ أعٛاّ ضابك١(

 ن١ًٝ ايعًّٛ ايطب١ٝ ايتطبٝك١ٝ طالب اجملمعة بهايٛزٜٛع تك١ٝٓ ا٭دٗص٠ ايطب١ٝ )َطتُس َٔ أعٛاّ ضابك١(

ُع ٚايتعًِٝ املطتُس خ٬ٍ مما ضبل ٜتكح إٔ بساَر ايبهايٛزٜٛع بٓعاّ ايتذطري اييت تكدَٗا عُاد٠ خد١َ اجملت

ايعاّ اؾاَعٞ ايكادّ تٓٛعت فا٫تٗا بني اؾاْب ايٓعسٟ ٚاؾاْب ايتطبٝكٞ،َع ايرتنٝص ع٢ً اؾاْب ايعًُٞ 

 ٚت٪ند ٖرا ايتٛد٘ اإلسؿا١ٝ٥ ايتاي١ٝ: ات ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞايتطبٝكٞ ٚؾكًا يتٛدٗ

 ٌطبة الرباوخ العىمية وَ الرباوخ إمجالي الرباوخ الرباوخ الٍظسية الرباوخ العىمية التطبيكية

7 3 11 71% 

 

 

 

 ( ٌطب تٍفير بساوخ البكالوزيوع بٍظاً التحطري وفكًا لمىحاالت العمىية1غكن )

 

 

 

البرامج العملية 
 التطبيقية

70% 

 البرامج النظرية
30% 
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 ِـ1435/1436الدبمووات لمعاً اجلاوعي  بساوخ  ( 2-1-2)

 َكس ايتٓؿٝر املٓؿر٠ايه١ًٝ  ايرباَر ّ

 -ن١ًٝ ايرتب١ٝ باجملُع١ )دبًّٛ عايٞ( دبًّٛ ايرتب١ٝ ايعاّ 1

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايصيؿٞ

 سؿس ايباطٔ –ايسٜاض  –ايصيؿٞ  –اجملُع١ 

 دبًّٛ ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد 2

 )دبًّٛ عايٞ(

 -باجملُع١ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايصيؿٞ

 سؿس ايباطٔ –ايسٜاض  –ايصيؿٞ  –اجملُع١ 

 دبًّٛ ايكٝاع ٚايتكِٜٛ 3

 )دبًّٛ عايٞ(

 سؿس ايباطٔ –ايسٜاض  –ايصيؿٞ  ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايصيؿٞ

 دبًّٛ احملاَا٠ 4

 )دبًّٛ عايٞ(

 سؿس ايباطٔ –ايسٜاض  –ايػاط  -اجملُع١  ن١ًٝ إداز٠ ا٭عُاٍ

 

 اإلداز٠ املهتب١ٝدبًّٛ  5

 )دبًّٛ تأًٖٝٞ(

 اجملُع١ ن١ًٝ اجملتُع

مما ضبل ٜتكح تسنٝص عُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس ع٢ً ايدبًَٛات ايعًٝا دٕٚ ايتأ١ًٖٝٝ 

 ٚؾكًا يتٛدٗات ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٜٚ٪ند ذيو ايبٝإ ايتايٞ:

 الدبمووات العمياٌطبة  ت املٍفرةالدبموواإمجالي  الدبمووات التأِيمية الدبمووات العميا

4 1 5 81% 

 

 

 تأِيمي(–( ٌطب تٍفير بساوخ الدبمووات وفكًا لمٍوع )عالي 2غكن )

 

 الدبلومات العليا
80% 

 الدبلومات التأهيلية
20% 
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 ِـ1435/1436,  1434/1435وكازٌة إذصائية بني الرباوخ املٍفرة وا بني عاوي 

 ِـ1435/1436 العاً اجلاوعي ِـ1434/1435 العاً اجلاوعي

 فُٛع دبًّٛ بهايٛزٜٛع اجملُٛع دبًّٛ بهايٛزٜٛع

8 6 14 11 5 15 

اؾدٍٚ ايطابل ٜعرب عٔ ايتٛضع يف بساَر ايبهايٛزٜٛع َع تكًٝـ بساَر ايدبًّٛ تٛاؾكًا َع 

 تٛدٗات ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ

 الكبوه والتطحين برباوخ التعميي املواشي( 2-1-3)

 

 هـ1435/1436إحصائًات عً الكقىل بربامج التعلًه املىاشٍ " جتسري" للعاو اجلامعٌ 

َكس  َط٢ُ ايربْاَر

 ايتٓؿٝر

املكبٛيٕٛ  املكبٛيٕٛ  املتكدَني

 استٝاطًٝا

غري 

 املكبٛيني

  ايؿ١٦

ايه١ًٝ املػسؾ١ 

 ع٢ً ايربْاَر

بسْاَر بهايٛزٜٛع 

عًّٛ اؿاضب 

ٚاملعًَٛات بٓعاّ 

 ايتذطري

ن١ًٝ عًّٛ  ط٬ب 31 6 241 276 ايصيؿٞ

 ايصيؿٞ

 

 ط٬ب 69 364 61 493 ايسٜاض

 طايبات  5 ؾؿس 43 48 ايسٜاض

سؿس 

 ايباطٔ

 ط٬ب 27 319 52 398

سؿس 

 ايباطٔ

 طايبات ؾؿس ؾؿس 34 34

بسْاَر بهايٛزٜٛع 

ايعًّٛ يف تك١ٝٓ 

املعًَٛات بٓعاّ 

 ايتذطري

 ن١ًٝ عًّٛ ط٬ب 58 53 25 136 اجملُع١

اؿاضب 

 ٚاملعًَٛات

بهايٛزٜٛع بسْاَر 

إداز٠ ا٫عُاٍ َطاز 

إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ 

 بٓعاّ ايتذطري

سٛط١ 

 ضدٜس

ن١ًٝ ايعًّٛ  ط٬ب 17 26 71 113

ٚايدزاضات 

اإلْطا١ْٝ 

 عٛط١ ضدٜس

 ط٬ب 81 26 61 166 ايسٜاض

 طايبات 1 ؾؿس 27 28 ايسٜاض

سؿس 

 ايباطٔ

 ط٬ب 2 19 71 92
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سؿس 

 ايباطٔ

 طايبات 1 ؾؿس 17 18

بسْاَر بهايٛزٜٛع 

ٖٓدض١ ا٫تؿا٫ت 

 ٚا٫يهرتْٚٝات

 بٓعاّ ايتذطري

 ن١ًٝ اهلٓدض١ ط٬ب 34 19 35 88 اجملُع١

بسْاَر 

اضب١ بهايٛزٜٛضاحمل

 بٓعاّ ايتذطري

ن١ًٝ    ط٬ب 92 99 41 231 اجملُع١

 إداز٠ ا٭عُاٍ

بهايٛزٜٛع بسْاَر 

إداز٠ ا٭عُاٍ َطاز 

بٓعاّ  َاي١ٝ إداز٠

 ايتذطري

ن١ًٝ إداز٠  ط٬ب 112 15 27 154 اجملُع١

 ا٭عُاٍ

   528 946 811 2275 اجملىوع

لمعااً اجلاوعي  وعده االضتيعاب لمىتكدوني برباوخ البكالوزيوع بٍظاً التحطري

 ِـ1435/1436

َٔ اؾدٍٚ ايطابل ٜتكح ساد١  أؾساد اجملتُع يرباَر ايبهايٛزٜٛع بٓعاّ ايتذطري 

 ٜٚ٪ند ذيو ا٫سؿا١ٝ٥ ايتاي١ٝ

 ْطب١ ايكبٍٛ َكبٍٛ َتكدّ

7742 811 35% 

 

 ِـ1434/1435االضتيعاب لمىتكدوني برباوخ البكالوزيوع بٍظاً التحطري لمعاً اجلاوعي 

 ْطب١ ايكبٍٛ َكبٍٛ َتكدّ

7473 251 7% 
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 ِـ1435,1436 وكازٌة اضتيعاب املتكدوني لرباوخ البكالوزيوع بٍظاً التحطري وابني عاوي

 

ؼكٝل ايعُاد٠ مل٪غس اضتٝعاب أؾساد اجملتُع قُٔ ايرباَر املٓؿر٠    مما ضبل ٜتكح

 .ٚبايتايٞ ؼكٝل َطاز ايكبٍٛ ٚا٫ضتٝعاب قُٔ خط١ آؾام

 

 

ووكازٌتّا بالعاً اجلاوعي  ِـ1435/1436" لمعاً اجلاوعي الدبموًرباوخ املتكدوني لإذصائيات عَ ( 2-1-4)

1434/1435 

 

 ِـ1435/1436اجلاوعي  لمعاً الدبموًوعده االضتيعاب لمىتكدوني برباوخ 

ٜٚ٪ند ذيو ا٫سؿا١ٝ٥  ايدبًَّٛٔ اؾدٍٚ ايطابل ٜتكح ساد١  أؾساد اجملتُع يرباَر 

 ايتاي١ٝ

 ْطب١ ايكبٍٛ َكبٍٛ َتكدّ

5634 1439 17% 

 

 

 هـ1436استيعاب المتقدمين 

 1435استيعاب المتقدمين 
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 ِـ1434/1435لمعاً اجلاوعي  الدبموً االضتيعاب لمىتكدوني برباوخ 

 ْطب١ ايكبٍٛ َكبٍٛ َتكدّ

7764 1431 33% 

 1435و  1434تطوز أعداد املتكدوني واملكبولني بالرباوخ التعميىية خاله العاوني اجلاوعيني 

َتكدّ  ايعاّ اؾاَعٞ

يًبهايٛزٜٛع  

 بٓعاّ ػطري

َكبٍٛ 

بايبهايٛزٜٛع 

 بٓعاّ ػطري

َتكدّ 

 دبًَٛات 

َكبٍٛ 

 دبًَٛات

4141/4141 3736 251 1729 1431 

4141/4141  2275  811 8167 1439 

 

مما ضبل ٜتكح شٜاد٠ َعدٍ ا٫ضتٝعاب هلرا ايعاّ يف بساَر ايبهايٛزٜٛع بٓعاّ 

 ايتذطري ٚانؿاق٘ يف بساَر ايدبًَٛات متػًٝا َع تٛدٗات ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ.

 الرباوخ التدزيبية واجملتىعية ( 2-2)

ايطاس١  أبسش ايككاٜا املطسٚس١ ع٢ً  ايهٛادز ايبػس١ٜ َٔتعد قك١ٝ ايتدزٜب ٚايتطٜٛس ٚت١ُٝٓ 

اؿكٝكٞ يهٌ  ؾاز اهلادظ دٝدًا احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ ْعسا ٭ٕ زأع املاٍ ايبػسٟ ٚإعدادٙ إعدادًا

َكاعؿ١ اؾٗٛد يف فاٍ  باملط٦ٛينيٖٚٛ َا سدا  ،اجملتُعات اييت تطع٢ غط٢ سجٝج١ مٛ ايتكدّ

تطٜٛس َٓع١َٛ ايتدزٜب َٔ سٝح املٓاٖر ٚايتكٓٝات ٚايٛضا٥ٌ  ٢ٚايعٌُ عًايتعًِٝ ٚايتدزٜب ، 

    .  َا تٛؾًت إيٝ٘ ايدٍٚ املتكد١َ يف ٖرا اجملاٍ تٛانب أسدخي

ايرباَر ٚا٭ْػط١ ايتدزٜب١ٝ اييت  إٔ ؽكع مجٝع ٚتطُح عُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس

ٚا٭ضايٝب ٚايٓعِ ايتدزٜب١ٝ  ايس٣٩ ٚؾل أسدخ ،ٚإٔ تٓؿر َطتُس يع١ًُٝ تكِٜٛ ٚتطٜٛس تٓؿرٖا

ايتدزٜب١ٝ يًتأند َٔ دٛدتٗا  سادع١ ايرباَر ٚتدقٝل اـططمب تكّٛ  . نُااملتبع١ يف ايعامل 

هب َسادعاتٗا يف ع١ًُٝ تؿُِٝ ٚتطٜٛس  ٚاضتٝعابٗا يًُعاٜري ٚاملتطًبات ايع١ًُٝ ايدقٝك١ اييت
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يتدزٜب١ٝ ع٢ً أع٢ً َطت٣ٛ َٔ امل١ٝٓٗ ١، َطتٗدؾ١ تٓٝؿر ايع١ًُٝ اإعداد اؿكا٥ب ايتدزٜبٝ

 ٚا٫سرتاؾ١ٝ.

 زؤية قطي التدزيب  

إٔ تهٕٛ عُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس َٓاز٠ يت١ُٝٓ ايكدزات ايتع١ًُٝٝ 

ٚايتدزٜب١ٝ  يًُذتُع اؾاَعٞ ٚاحملًٞ مبا وكل متٝصًا تعًًُٝٝا ٚتدزٜبًٝا َٚعسؾًٝا ذا 

 .دٛد٠ تٓاؾط١ٝ 

 التدزيبزضالة قطي 

تكدِٜ  خدَات تدزٜب١ٝ ٚتع١ًُٝٝ ٚاضتػاز١ٜ َتُٝص٠ تتطِ باؾٛد٠ ايتٓاؾط١ 

ٚتًيب سادات اجملتُع  احملًٞ ٚاؾاَعٞ ،َٔ خ٬ٍ ا٫ضتجُاز ا٭َجٌ يًُٛازد املتاس١ 

،ٚاملطا١ُٖ يف ؼكٝل ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ ٚتدزٜب١ٝ عاي١ٝ اؾٛد٠ تٛظـ بٗا أسدخ ايتكٓٝات 

 تدزٜب١ٝ.ٚايٛضا٥ط ايتع١ًُٝٝ ٚاي

 

 قيي قطي التدزيب

 ايتٓاؾط١ٝ -1

 ايتُٝص -2

 اؾٛد٠ -3

 ا٭َا١ْ -4

 ايعطا٤ -5

 ايعٌُ بسٚح ايؿسٜل -6

 ايتطٜٛس ٚايتشطني املطتُس -7
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 أِداف قطي التدزيب

 إعداد ايك٣ٛ ايبػس١ٜ، ٚتطٜٛس َعًَٛات أؾساد اجملتُع َٚعازؾِٗ ٚضًٛنِٗ. .1

 ا٫زتكا٤ مبطت٣ٛ ايهؿا٠٤ ايكٝاد١ٜ ٚنؿا٠٤ ا٭دا٤. .2

 ع٢ً ايتػريات اؾدٜد٠، ٚايتكٓٝات اؿدٜج١ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا.ا٫ط٬ع  .3

 زؾع َعدٍ ا٭دا٤ ٚنؿاٜت٘ اإلْتاد١ٝ يد٣ أؾساد اجملتُع .4

 ت١ُٝٓ املعازف ٚاملٗازات ٚا٫ػاٖات. .5

 املطاعد٠ ع٢ً أدا٤ ا٭دٚاز ايٛظٝؿ١ٝ اؾدٜد٠. .6

 تطٜٛس املٗازات يًكٝاّ بايتشطني املطتُس يف ايٓٛاسٞ ايع١ًُٝ. .7

 ١ ايػعٛز با٫ْتُا٤ ي١ًُٓٗ َٔ خ٬ٍ بساَر ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ تُٓٝ .8

 شٜاد٠ َطت٣ٛ ايسقا ايٛظٝؿٞ. .9

 تبادٍ املعًَٛات ٚاـربات ٚايتذازب. .11

 ِـ1434/1435عاً  وبادزات ٌوعية ٌفرت وَ خاله قطي التدزيب( 2-2-1)

 وسكص التدزيب اجملتىعي الٍطوي ( 2-2-1-1)

َب٢ٓ إْػا٤ اقرتاح  اجملُع١ إىلداَع١ تطًعت عُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس يف  

ٗص بأسدخ ايٛضا٥ٌ إٔ هٚاجملتُعٞ )ايؿسع ايٓطا٥ٞ(، تدزٜب ايسنص منٛذدٞ ، يٝهٕٛ َكسًا مل

١ٝ يٝطِٗ يف تكدِٜ ؾسف تدزٜبَعاٜري اؾٛد٠ ايعامل١ٝ، َع  ، اييت تتٛاؾلٚايتك١ٝٓ اؿدٜج١ ايتدزٜب١ٝ

ٝاتٞ َٔ ضًٛنِٗ اؿتطٛز انتطاب املٗازات اييت ْٛع١ٝ أَاّ مجٝع أؾساد اجملتُع ايساغبني يف 

.،ٚيف ٖرا اإلطاز اؾاَع١ بايتعإٚ َع اؾٗات املع١ٝٓ داخٌ اؾاَع١ َٓطٛبٞ، ٚنريو  ٚايٛظٝؿٞ

عاٜت٘ ْتٛد٘ غايـ ايػهس ٚايتكدٜس ملعايٞ َدٜس اؾاَع١ ايدنتٛز خايد بٔ ضعد املكسٕ ع٢ً ز

ٚدعُ٘ إلْػا٤ ٖرا املسنص،ٚايػهس َٛؾٍٛ ؾُٝع ايًذإ ٚاملط٦ٛيني باؾاَع١ ع٢ً َابريٛٙ َٔ 
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دٗد يف ضبٌٝ تٓؿٝر تٛدٝٗات َعايٞ َدٜس اؾاَع١ ايسا١َٝ يتٛؾري ناؾ١ املتطًبات ست٢ وكل ٖرا 

 املسنص يٮٖداف اييت أْػ٧ َٔ أدًٗا.

 هىية املركز:

ؾُٝع أؾساد اجملتُع اؾ١ٝ َدؾٛع١ ا٭دس ذات دٛد٠ عاي١ٝ خد١َ تدزٜب١ٝ اسرت ٜكدَّسنص َعتُد 

ٚ بٓا٤ ع٬قات تػازن١ٝ ٚتعا١ْٝٚ َع ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚامل٪ضطات اجملتُع١ٝ، ٚدٗات ،

 . ميتد أثسٖا إىل املُازضات امل١ٝٓٗدٚي١ٝ ،  يتشكل كسدات تدزٜب١ٝ ْٛع١ٝ ممٝص٠  تدزٜب١ٝ

 مربرات إنشاء املركز

 ساد١ اجملتُع إىل بساَر تدزٜب ْٛع١ٝ بأضًٛب اسرتايف  (1
 . إعطا٤ طابع عًُٞ ١ٜٖٛٚ يًتدزٜب اجملتُعٞ داخٌ اؾاَع١ (2
 .تكدِٜ إطاز عًُٞ يكٝاع ا٫ستٝاز ايتدزٜيب مل٪ضطات اجملتُع (3
 تطِٗ يف ؼكٝل خد١َ تدزٜب١ٝ اسرتاؾ١ٝ.تٛؾري ب١٦ٝ تدزٜب١ٝ فٗص٠  (4
 َعاٜري تؿُِٝ ايرباَر ايتدزٜب١ٝ تٛسٝد  (5
 دٚي١ٝ  تدزٜب١ٝٚإعداد سكا٥ب ايتدزٜب يتشكل غسٚط اعتُاد دٗات   (6
 .تدعِ مجٝع ايعًُٝات ايتدزٜب١ٝ إيهرت١ْٝٚ يًتدزٜب  تدزٜب١ٝ تٛؾري ب١٦ٝ إداز٠ (7
عداد املدزبني َٔ اؾاَع١ ٚتٛؾري ؾسف اعتُاد هلِ َٔ دٗات تدزٜب١ٝ إل تكدِٜ بساَر ْٛع١ٝ (8

 َسَٛق١.
 ٚتعصٜص بكا٥٘.ا٫زتكا٤ مبطت٣ٛ تكِٜٛ ايرباَر ايتدزٜب١ٝ ظُٝع َساسًٗا ٚؾ٫ًٛ  (9
 تكًٌٝ ايتهايٝـ املستبط١ باضت٦ذاز َكسات يتٓؿٝر ايرباَر ايتدزٜب١ٝ ٭ؾساد اجملتُع (11
 تكدِٜ بساَر تدزٜب١ٝ َعتُد٠ َٔ ٚشاز٠ اـد١َ املد١ْٝ (11

 أهداف املركز:

 املطتُس إٔ وكل املسنص ا٭ٖداف ايتاي١ٝ:تطُح عُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ 

ملٛانب١ ايتطٛز املعسيف ٚايتكدّ  اجملا٫ت ايٓٛع١ٝ املدتًؿ١يف  تدزٜب أؾساد اجملتُع (1

 ايتهٓٛيٛدٞ، 
 اؾٗات املع١ٝٓ باؾاَع١ ٚاجملتُع يف اجملاٍ ايتدزٜيب .ٚايتهاٌَ َابني  ايتٛاؾٌتعصٜص  (2
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 اجملتُع ٚتت٤٬ّ َع َتطًبات ضٛم ايعٌُ.قدِٜ بساَر تدزٜب١ٝ تًيب زغبات أؾساد ت (3
بٓا٤ ع٬قات تػازن١ٝ ٚتعا١ْٝٚ َع ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚامل٪ضطات اجملتُع١ٝ ٚا٭١ًٖٝ،  (4

 ؼكل كسدات تدزٜب١ٝ ْٛع١ٝ ممٝص٠.  
املطا١ُٖ يف ْػس ثكاؾ١ ايتدزٜب ٚايتعًِٝ املطتُس )ايتعًِ َد٣ اؿٝا٠( بني أؾساد اجملتُع،  (5

 اَِٗ بت١ُٝٓ ٚتطٜٛس ذٚاتِٗ.اييت تعصش َٔ اٖتُ
ؼكٝل ايتٓاؾط١ٝ بني أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ باؾاَع١ يف إعداد اؿكا٥ب ايتدزٜط١ٝ عٔ  (6

طسٜل تٓؿٝر َطابكات تٓاؾط١ٝ بني أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ باؾاَع١ ٭ؾكٌ اؿكا٥ب 

 ايتدزٜب١ٝ ع٢ً إٔ تتٛىل ايعُاد٠ اضتهُاٍ إدسا٤ات ا٫عتُاد يتًو اؿكا٥ب.

 اجلهات املستفيدة من املركز        

 احملاؾعات ايٛاقع١ يف ْطام اؾاَع١يف ٚاـاؾ١ ايكطاعات اؿه١َٝٛ  (1
 احملاؾعات ايٛاقع١ خازز ْطام اؾاَع١يف ٚاـاؾ١ ايكطاعات اؿه١َٝٛ  (2
 .َٔ قٝادات إداز١ٜ ٚتع١ًُٝٝ، َٚٛظؿني، ٚط٬ب ٚغريِٖ مجٝع أؾساد اجملتُع ،  (3

 .بايتعإٚ َع عُاد٠ اؾٛد٠ ٚتطٜٛس املٗازاتباؾاَع١  ايكطاعات املدتًؿ١ باؾاَع١ (4
 .ط٬ب اؾاَع١ بايتعإٚ َع عُادتٞ غ٦ٕٛ ايط٬ب ٚايط١ٓ ايتشكري١ٜ (5

 

 ِـ1434/1435خاله الفصن الدزاضي الجاٌي لمعاً اجلاوعي  الرباوخ املٍفرة وَ خاله وسكص التدزيب اجملتىعي الٍطوي

     

 ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ اتعدد املتدزب ْٛع٘ َدت٘ أضِ ايربْاَر ّ

 عاّ 12 َدؾٛع 02 املطت٣ٛ ا٭ٍٚ _ايًػ١ ا٫لًٝص١ٜ 1

املطت٣ٛ  _ايًػ١ ا٫لًٝص١ٜ  0

 ايجاْٞ

 عاّ 16 َدؾٛع 02

املطت٣ٛ  –ايًػ١ اإللًٝص١ٜ   3

 ايجايح 

 عاّ 9 َدؾٛع 02

 عاّ 12 فاْٞ 12 ايًػ١ اإللًٝص١ٜ يًُبتد٥ني  4

  45 إمجايٞ املطتؿٝدات 
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 بساَر اؿاضب اٯيٞ

عدد  ْٛع٘ َدت٘ أضِ ايربْاَر ّ

 املتدزبات

 ٬َسعات ايؿ١٦ املطتٗدؾ١

 _اؿاضب اٯيٞ  1

 َعاجل ايٓؿٛف

  عاّ 8 َدؾٛع 11

 2 

 
 –اؿاضب اٯيٞ 

 أنطٌ 

  عاّ 4 َدؾٛع 21

 12 اجملُٛع

         

 ايرباَر ايتع١ًُٝٝ   

عدد  ْٛع٘ َدت٘ أضِ ايربْاَر ّ

 املتدزبات

ايؿ١٦ 

 املطتٗدؾ١

 ٬َسعات

  اـسهات 16 َدؾٛع 0 ايهؿاٜات 1

ضٝهٛيٛد١ٝ  0

 ايػدؿ١ٝ

  َدٜسات 02 فاْٞ 1

3 

 

ا٫تؿاٍ 

 ايتعًُٝٞ

  َعًُات 09 فاْٞ 1

ز٥ٝطات  07 فاْٞ 1 َٗازات ايتؿهري 4

ا٭قطاّ 

 ٚاملػسؾات

 

  90 اجملُٛع
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 بساَر تطٜٛس ايرات

 عدد ْٛع٘ َدت٘ أضِ ايربْاَر ّ

 املتدزبات

ايؿ١٦ 

 املطتٗدؾ١

 ٬َسعات

  عاّ 16 َدؾٛع 0 أزاى ع٢ً ايك١ُ 1

  عاّ 15 َدؾٛع 3 َٗازات ا٫تؿاٍ 7

َكعد  01 عاّ 115 َدؾٛع 1 يػ١ اؾطد 7

 فاْٞ

ضٝهٛيٛد١ٝ  7

 ايػدؿ١ٝ

  عاّ 09 فاْٞ 1

 175 اجملُٛع

 بساَر ايطؿٛي١

عدد  ْٛع٘ َدت٘ أضِ ايربْاَر ّ

 املتدزبات

ايؿ١٦ 

 املطتٗدؾ١

 ٬َسعات

يًؿتٝات َٔ  62 َدؾٛع 02 ْادٟ املٓاٌٖ 1

 13_7ضٔ 

 

 61 اجملُٛع

 إسؿا١ٝ٥  عا١َ مبذُٛع ايرباَر اييت مت تٓؿٝرٖا مبسنص ايتدزٜب اجملتُعٞ ايٓطٟٛ

 عدد املتدزبات عدد ايرباَر املطاز

 35 4 ايًػ١ اإللًٝص١ٜ

 12 2 اؿاضب اٯيٞ

 92 4 ايتع١ًُٝٝ
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 175 4 ايراتتطٜٛس 

 61 1 ايطؿٛي١

 375 15 اجملُٛع

) وػسوع تكاومي بني عىادة  وػسوع التعميي األلكرتوٌي والتدزيب اجملتىعي( 2-2-1-2)

 التعميي األلكرتوٌي والتعمي عَ بعد وعىادة خدوة اجملتىع  والتعميي املطتىس(

 :ِوية املػسوع

تؿُِٝ َكؿٛزتٗا ايداخ١ًٝ مبا ٜتٛاؾل َع اـد١َ اييت ضتكدَٗا،  متَػًك١ عسبات نبري٠ 

ٚبعض ايرباَر  ٚفٗص٠ بتكٓٝات ايتعًِٝ ا٫يهرتْٚٞ املدتًؿ١ ناؿاضب اٯيٞ ٚايطبٛز٠ ايرن١ٝ

، ٜٚتٛؾس هلا نٛادز تدزٜب ٚ إداز٠ َ٪١ًٖ، ٚػٛب ٖرٙ ايعسبات ٚغريٖا َٔ ايتذٗٝصاتايتدزٜب١ٝ 

 يف ْطام اؾاَع١ اؾػسايف. د١َ اؾساد ايػسو١ املطتٗدؾ١املتٓك١ً ايكس٣ ٚاهلذس ـ

 

 

 الفئة املطتّدفة:

 ايهٛادز ايتع١ًُٝٝ ٚاإلداز١ٜ يف املدازع املٛدٛد٠ يف اهلذس ٚايكس٣ ايٓا١ٝ٥. .1

 يف اهلذس ٚايكس٣ ايٓا١ٝ٥. ط٬ب َدازع ايتعًِٝ ايعاّ .2

 اجملتُع احملًٞ ايرٟ تػًُ٘ خدَات اؾاَع١. .3

 : ملػسوعأِداف ا

 تكدِٜ خد١َ فتُع١ٝ َٔ خ٬ٍ ْػس ثكاؾ١ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٚممازضات ايتعًِ عٔ بعد. .1

 شٜاد٠ ؾاع١ًٝ ا٫تؿاٍ بني اؾاَع١ ٚاجملتُع.  .2

  يًذاَع١ يف ق٤ٛ ايٛظٝؿ١ ايجايج١ هلا املتُج١ً يف خد١َ اجملتُع. اإلضرتاتٝذ١ٝؼكٝل أبعاد اـط١  .3
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 ِـ6/7/1435 -ِـ    6/6/1435الفرتة وَ    إذصاءات ذوه بساوخ املػسوع خاله 

عدد الطاعات  الصواز الرباوخ التدزيبية عدد الطالب الفئة املطتّدفة املكاُ

 التدزيبية

فُع ايتٛهسٟ ايتعًُٝٞ 

 )اجملُع١(

 اضاضٝات اؿاضب ا٫يٞ -1 ( طايب88) ابتدا٥ٞ

 َباد٨ يف بسْاَر ايسضاّ -2

 َباد٨ يف بسْاَر ايٛزد -3

 ضاعات 5 أؾساد( 18)

َتٛضط١ ٚثا١ْٜٛ سس١َ 

 )سس١َ(

 اضاضٝات اؿاضب ا٫يٞ -1 ( طايب64) َتٛضط

 َباد٨ يف بسْاَر ايسضاّ -2

 َباد٨ يف بسْاَر ايٛزد -3

 ضاعات 4 ( ؾسد11)

َتٛضط١ املًو خايد 

 )متري( 

 اضاضٝات اؿاضب ا٫يٞ -1 ( طايب112) َتٛضط

 َباد٨ يف بسْاَر ايسضاّ -2

 بسْاَر ايٛزدَباد٨ يف  -3

 ضاعات 7 ( ؾسد17)

َدزض١ ايػعب ا٫بتدا١ٝ٥ 

 )ايػعب(

 اضاضٝات اؿاضب ا٫يٞ -1 ( طايب25) ابتدا٥ٞ

 َباد٨ يف بسْاَر ايسضاّ -2

 َباد٨ يف بسْاَر ايٛزد -3

 ضاع١ 2 ( أؾساد6)

 ضاع١ 18 ( شا٥س 44) بسْاَر 12 (طايب 271)  اجملُٛع

 

 

 عدد الصواز عدد املتدزبني الرباوخ التدزيبية التازيخ اليوً

 121  82 ا٫ْرتْت ٖـ21/6/1435 ا٫ثٓني

 111 52 َكد١َ ا٫ْرتْت ٚايبٛزبٜٛٓت ٖـ22/6/1435 ايج٬ثا٤

 95 63 ايٛٚزد ٚايبٛزبٜٛٓت ٖـ23/6/1435 ا٫زبعا٤

 315 197 إمجايٞ

 

 إذصائية باملطتفيديَ وَ بساوخ احلافمة خاله الػّس األوه

 املطتفيديَ إمجالي شائس وتدزب

766 311 699 
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إذصائية باملطتفيديَ وَ بساوخ احلافمة خاله الػّس الجاٌي تغطية حمافظة الصلفي والغاط 

 وذوطة ضديس...

 إمجالي املطتفيديَ شائس وتدزب

746 251 621 

 إسؿا١ٝ٥ عا١َ باملطتؿٝدٜٔ َٔ خدَات املػسٚع خ٬ٍ غٗسٜٔ

 جمىوع املطتفيديَ شائس  وتدزب

769 558 1319 
 

 دغّادة كىربيد: (2-2-1-3)

 تعسٜـ بايػٗاد٠:

"ٚذيو يًتدزٜب (١٦ٖٝCIE ا٫َتشاْات ايدٚي١ٝ يف داَع١ ناَربدز )غٗاد٠ َعتُد٠ َٔ "

( َٚٓح غٗادات IT skillsع٢ً َتطًبات غٗاد٠ "ناَربٜدز ايدٚي١ٝ يتك١ٝٓ املعًَٛات )

 ناَربٜدز" يًًُتشكني بايربْاَر.َعتُد٠ َٔ قبٌ "١٦ٖٝ ا٫َتشاْات ايدٚي١ٝ يف داَع١ 

 . أ١ُٖٝ ايػٗاد٠:2

 بػٗاد٠"ا٫عرتاف ايدٚيٞ : تعرتف ايعدٜد َٔ اؿهَٛات ٚامل٪ضطات ايدٚي١ٝ أ / 

دٚي١(، نُا أْٗا متجٌ دٛاش  151("، سٝح إٔ ايػٗاد٠ َعتُد٠ يف )IT skills) زناَربٜد

 ضؿس تعًُٝٞ ًٜك٢ قب٫ًٛ يف عامل ا٭عُاٍ، 

 : ايػٗاد٠اعتُاد ب / 

امل٪ضط١ ايعا١َ ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚاعتُاد ايػٗاد٠ َٔ قبٌ مت 

املد١ْٝ يٝتِ بايتايٞ اعتُادٖا يف  يًتدزٜب ايتكين ٚاملٗين ٚنريو َٔ قبٌ ٚشاز٠ اـد١َ

 باقٞ قطاعات ايدٚي١ اؿه١َٝٛ ٚاـاؾ١.
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 . أٖداف ايػٗاد٠:3

شؿٍٛ ع٢ً غٗادات دٚي١ٝ، َٚٓشِٗ غٗادات َعتُد٠ تًيب تأٌٖٝ اـسهني يً أ.  

 استٝادات  ضٛم ايعٌُ احملًٞ.

تطٜٛس قدزات َٚٗازات املٛظؿني يف ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ، مما ٜتٝح هلِ ب. 

 ؾسف ايرتقٞ ايٛظٝؿٞ.

زؾع إْتاد١ٝ املٛظؿني يف ايكطاع اؿهَٛٞ ٚايكطاع اـاف، ٚتعصٜص ايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ ج. 

 يدِٜٗ.

 ناَربٜدز باملطتؿٝدٜٔ َٔ غٗاد٠اسؿا٤ات 

عدد  ايؿسع ّ

 املتدزبني

عدد اـسهني 

ايرٜٔ اضتًُٛا 

 غٗادات

عدد ايط٬ب ايًرٜٔ يدِٜٗ 

 بعض ا٫ختبازات

 ْطا٤ زداٍ ْطا٤ زداٍ ْطا٤ زداٍ

 7 2 1 14 12 34 اجملُع١ 1

 1 2 1 6 1 8 ايصيؿٞ 7

 26 1 1 1 26 1 زَاح  7

سٛط١  7

 ضدٜس

11 47 1 1 1 1 

 33 4 1 21 85 53 اجملُٛع
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  :َا ًٜٞ ْطتٓترؾدٍٚ ايطابل ا َٔ

ؾسع اجملُع١ زداٍ وتٌ املسنص ا٫ٍٚ َٔ سٝح عدد املتدزبني ٚعدد اـسهني  -

 ايًرٜٔ اضتًُٛا غٗاداتِٗ 

 ؾسع سٛط١ ضدٜس ْطا٤ وتٌ املسنص ا٫ٍٚ َٔ سٝح عدد املتدزبات ؾكط -

املسنص ايجاْٞ َٔ سٝح عدد اـسهني ايًرٜٔ اضتًُٛا ؾسع ايصيؿٞ زداٍ وتٌ  -

 غٗاداتِٗ

 ؾسع زَاح ْطا٤ وتٌ املسنص ايجاْٞ َٔ سٝح عدد املتدزبات. -

 اإلمجالي العاً لمىطتفيديَ وَ غّادة كىربيدد

 جمىوع ٌطاء زجاه

52 53 138 

 

 الربٌاوخ التدزييب املوذد حلىمة الدبمووات الصرية: (2-2-1-4)

ٚايكاقٞ مبعاؾ١   هـ12/7/1434( بتاريخ 26736)إْؿاذًا يٮَس املًهٞ ايهسِٜ 

أٚقاع مح١ً ايدبًَٛات ايؿش١ٝ َٔ خسهٞ اؾاَعات ٚاملعاٖد ايؿش١ٝ مبا ٜكُٔ إعاد٠ تأًِٖٝٗ 

٭دا٤ ٚظا٥ؿِٗ ايؿش١ٝ بؿٛز٠ َتُٝص٠.قاَت ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ بايتعإٚ َع ايٛشازات املع١ٝٓ 

ش١ٝ بػكٝ٘ اَعات ايطعٛد١ٜ بتٓؿٝر ايربْاَر ايتدزٜيب املٛسد ؿ١ًُ ايدبًَٛات ايؿبتهًٝـ اؾ

 ايٓعسٟ ٚايتطبٝكٞ.

 ٌبرة عَ الربٌاوخ

ٖٛ بسْاَر تدزٜيب يتأٌٖٝ مح١ً ايدبًَٛات ايؿش١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ املًُه١ يف اؾاْبني 

ايٓعسٟ ٚايتدزٜب ايطسٜسٟ ، ٜػٌُ اؾاْب ايٓعسٟ ايتدزٜب ع٢ً َٗازات ايًػ١ اإللًٝص١ٜ 

ٚأخ٬قٝات امل١ٓٗ باإلقاؾ١ يًُؿطًشات ايطب١ٝ ، ٚقد مت تهًٝـ ا٭َا١ْ ايعا١َ يعُدا٤ خد١َ 

ِٝ املطتُس بايكٝاّ بايتدزٜب يف اؾاْب ايٓعسٟ ٚاييت بدٚزٖا ٚشعت املتدزبني اجملتُع ٚايتعً
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املسغشني ع٢ً عُادات خد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس باؾاَعات ايطعٛد١ٜ ، تٛيت عُاد٠ خد١َ 

 ( َتدزبًا َسغشني َٔ دٗات سه١َٝٛ كتًؿ134.١اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس تدزٜب عدد)

ــاَر قــــدّ       ــدد) ايربْــ ــٔ أ ( َــــدزبًا 21عــ ــ١ َــ ــ١ اإللًٝصٜــ ــًا يف ايًػــ ــ١ َتدؿؿــ ــا٤ ٦ٖٝــ عكــ

عُــــاد٠ خدَــــ١  ٚقــــد قاَــــتمبتابعــــ١ أنادميٝــــ١ ٚإدازٜــــ١ دقٝكــــ١،   ٚسعــــٞ ايتــــدزٜظ باؾاَعــــ١ 

اجملتُــــع بسؾــــع تكــــازٜس دٚزٜــــ١ بٗــــرا ايػــــإٔ يٛنايــــ١ اؾاَعــــ١ يًػــــ٦ٕٛ ايتعًُٝٝــــ١ ٚا٭نادميٝــــ١  

ــ١ يًتـــد   ــ١ ايؿٓٝـ ــ٢ ايًذٓـ ــٗا عًـ ــدٚزٖا تعسقـ ــ١.ٚايـــيت بـ ــازٜس   زٜب ايؿـــشٞ باؾاَعـ ــا مت زؾـــع تكـ نُـ

 خاؾ١ بايربْاَر يٮَا١ْ ايعا١َ يعُدا٤ خد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس

 ٞ ــ ــا ًٜـ ــاَر   ٚؾُٝـ ــا يًربْـ ــدًا دقٝكـ ــٌ     زؾـ ــل املساسـ ــاد٠ ٚؾـ ــا ايعُـ ــت بٗـ ــيت قاَـ ــسا٤ات ايـ ــُٔ اإلدـ ٜتكـ

    ٌ ٚ  املتعــــدد٠ ايــــيت َــــس بٗــــا ٜٚػــــُ دات ْطــــب اؿكــــٛز ٚاملطــــتذ  َتٛضــــط بٝاْــــات املتــــدزبني  

ــا      ــيت مت اؽاذٖـ ــسا٤ات ايـ ــاؾ١ يإلدـ ــا باإلقـ ــرا سٝاهلـ ــا اؽـ ــ١ َٚـ ــت٣ٛ  ايطاز٥ـ ــازات املطـ ــا٥ر اختبـ ْٚتـ

 ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ يًربْاَر

 ُاملتدزبو 

 توشيع املتدزبني وفكًا لمحّات املسغرة -

 عدد املتدزبني ايٛشاز٠ ّ

 2 َطتػؿ٢ املًو ؾٝؿٌ ايتدؿؿٞ َٚسنص ا٭عاخ  .1

 7 ١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٭محس  .2

 19 ايتعًِٝ ايعايٞ ٚشاز٠  .3

 8 ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين  .4

 11 ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ  .5

 33 ٚشاز٠ ايدؾاع  .6

 55 ٚشاز٠ ايؿش١  .7

 134 اجملُٛع         

 

 



 

29    
 

 التىجين البياٌي لتوشيع املتدزبني عمى اجلّات املسغرة

 

 إجساءات ٌفرتّا العىادة ذياه املتدزبني

 إجساءات االضتعداد الكبمي 

 اإلجساء ً
 التٍفيروطتوى 

 وطتىس مل يٍفر حتت التٍفير ٌفر

      ( SMSايتٛاؾٌ َع املتدزبني )زضا٥ٌ  1

      ػٗٝص املعاٌَ ٚايكاعات 2

3 
إعداد ًَـ يًطايب )ٜتكُٔ املطبٛعات ٚاضتُاز٠ 

 ايتطذٌٝ ٚتٓبٝ٘ املسادع١(
     

4 
 إعداد ايًٛسات ٚايبٓازات اإلزغاد١ٜ

 )مح١ً إع١َٝ٬ ٚإع١ْٝ٬ (
    

 

 

5 
طباع١ ؾٛيدز يًربْاَر ٚنتٝب إزغادات ٚتٛشٜع٘ ع٢ً 

 املتدزبني
     

      اضتكباٍ املتدزبني يف ايعُاد٠ ٚاضتهُاٍ ًَؿاتِٗ 6

      تٛدٝ٘ املتدزبني يتٛقٝع ايعكٛد باؾاَع١ 7

      تٓعِٝ سؿٌ اضتكباٍ ٚتعسٜـ يًُتدزبني 8

      اختبازات ؼدٜد املطت٣ٛ 9
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      ٚؾكًا يًُطتٜٛاتتٛشٜع اجملُٛعات  11

      َتابع١ ضري ايربْاَر 11

      إعداد تكسٜس كتؿس عٔ ا٭ضبٛع ا٭ٍٚ يًدزاض١ 12

 إجساءات املتابعة والتكييي املسذمي            

 اإلجساء ً

 وطتوى التٍفير

 ٌفر
حتت 

 التٍفير
 وطتىس مل يٍفر

      زؾع َباغسات املتدزبني يًذ١ٓ املط٦ٛي١ 

       اـطط ايتدزٜط١ٝدزاض١  

       إعداد اختبازات ؼدٜد املطتٜٛات 

       تٛشٜع اـطط يف ق٤ٛ ايهتب املطت١ًُ إعاد٠ 

       املتابع١ املطتُس٠ ملطتٜٛات املتدزبني 

 
دزاض١ ايككاٜا ٚاملػه٬ت ا٭نادمي١ٝ يًُتدزبني َٔ خ٬ٍ 

  ايع١ًُٝ ايًذ١ٓ
     

       املػه٬ت ا٭نادمي١ٝ بػإٔايتٛاؾٌ املطتُس َع املتدزبني  

       إدسا٤ ا٫ختبازات ايدٚز١ٜ 

      اختباز ايؿرت٠ ا٭ٚىل 

      زؾد ٚزؾع دزدات اختبازات ايؿرت٠ ا٭ٚىل 

      إخباز ايؿرت٠ ايجا١ْٝ 

      زؾد ٚزؾع دزدات اختبازات ايؿرت٠ ايجا١ْٝ 

 
فُٛعتني َٔ ايتٓطٝل َع ايهًٝات املع١ٝٓ بايصيؿٞ يتًب١ٝ زغب١ 

 املتدزبني يٓكٌ َكس ايتدزٜب يًصيؿٞ
     

      ا٫ضتعدادات ٫ختبازات املطت٣ٛ ا٭ٍٚ 

      تكسٜس َكاز١ْ َطتٜٛات املتدزبني 
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 إجساءات شيازات المحاُ الفٍية وممجمي اجلّات املسغرة

 اإلجساء ً

 وطتوى التٍفير

 ٌفر
حتت 

 التٍفير
 وطتىس مل يٍفر

      اضتكباٍ عكٛ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ املػسؾ١ ع٢ً ايربْاَر  

      تٓؿٝر تٛؾٝات عكٛ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ 

      اضتكباٍ َٓدٚب ٚشاز٠ ايؿش١ ملتابع١ ايربْاَر 

      اضتكباٍ ؾ١ٓ عُدا٤ خد١َ اجملتُع يتكِٝٝ ايربْاَر باؾاَع١ 

      اضتكباٍ عكٛ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ املػسؾ١ ع٢ً ايربْاَر  

      تٓؿٝر تٛؾٝات عكٛ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ 

 إجساءات اختبازات املطتوى األوه

 املطئوه اإلجساء وقت اإلجساء ً

 املٓطل اإلدازٟ تعُِٝ ددٍٚ ٚتعًُٝات  ا٫ختبازات قبٌ ا٫ختباز  1

 املػسف ايعاّ ع٢ً ا٫ختبازات تػهٌٝ ؾ١ٓ ا٭ض١ً٦ 2

 املٓطل ايعًُٞ اإلدازٟاملٓطل  تػهٌٝ ؾإ املساقب١ 3

 املٓطل اإلدازٟ تػهٌٝ ؾسم اإلغساف 4

 املٓطل اإلدازٟ تٛؾري َطتًصَات ا٫ختبازات 5

 املٓطل اإلدازٟ إعداد ايُٓاذز اإلداز١ٜ اـاؾ١ با٫ختبازات 6

 املٓطل اإلدازٟ إعداد نػٛف ايتٛقٝعات 7

 املٓطل اإلدازٟ ػٗٝص ايكاعات 8

 املػسف ايعاّ ع٢ً ا٫ختبازات اضت٬ّ مناذز أٚزام اإلدابات َٔ ا٭َا١ْ ٚتطًُٝٗا يًُٓطل  9

 املػسف ايعاّ ع٢ً ا٫ختبازات اضت٬ّ ا٭ض١ً٦ َٔ َٛقع ا٭َا١ْ ايعا١َ 11

 املػسف ايعاّ ع٢ً ا٫ختبازات تطًِٝ ا٭ض١ً٦ يًُٓطل اإلدازٟ مبشكس تطًِٝ ٚتطًِ 11

 املٓطل اإلدازٟ ٚتٛشٜعٗا يف َعازٜـطباع١ ا٭ض١ً٦  12

 املٓطل اإلدازٟ سؿغ ا٭ض١ً٦ يف اـص١ٜٓ 13

أثٓا٤   14

 ا٫ختباز

 ايؿسٜل اإلغسايف -املٓطل اإلدازٟ تطًِٝ أٚزام ا٭ض١ً٦ ملػسيف ايًذإ مبشكس تطًِٝ ٚتطًِ

 ايؿسٜل اإلغسايف َتابع١ تٓؿٝر تعًُٝات ا٫ختباز َٔ قبٌ املعٓٝني 15
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 املٓطل اإلدازٟ ايتأند َٔ تٛقٝع مجٝع املتدزبني 16

 املٓطل اإلدازٟ تٛشٜع متاذز ا٭ض١ً٦ ٚاإلداب١ ايج٬ث١ بايتطاٟٚ 17

 املساقبٕٛ ايتأند َٔ اضتهُاٍ املتدزبني يبٝاْاتِٗ بدق١ 18

 املساقبٕٛ اضت٬ّ أٚزام اإلدابات مبشكس تطًِٝ ٚتطًِ بعد ا٫ختباز  19

إذا نإ ايتؿشٝح  –يًُؿششني  تطًِٝ ا٭ٚزام 21

 مبشكس -داخًٞ

 املٓطل ايعًُٞ -املٓطل اإلدازٟ

َدخًٛ  -أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ زؾد ايدزدات ٚؾل ايُٓاذز املعتُد٠ 21

 ايبٝاْات

ٚقع ا٭ٚزام يف أظسف ٚتعب١٦ ايبٝاْات عًٝٗا ٚؾل ايُٓاذز  22

 املعتُد٠

 ايؿسٜل اإلغسايف –املٓطل اإلدازٟ 

 ايؿسٜل اإلغسايف -املٓطل اإلدازٟ إزضاٍ أظسف ا٭ض١ً٦ ٚاإلداب١ عٔ طسٜل ؾٝدنظ  23

 املٓطل ايعًُٞ  –املٓطل اإلدازٟ  نتاب١ ايتكسٜس ايَٝٛٞ 24

 وتتضىَ: إجساءات اختبازات املطتوى الجاٌي

 إجساءات عاوة

 اإلجساء ً
 وطتوى التٍفير

 وطتىس مل يٍفر حتت التٍفير ٌفر

      املتدزبني ملكس ايصيؿٞ تٓؿٝر تكٌ 1

2 
َتابع١ املػه٬ت اييت أٚزدٖا املتدزبٕٛ بايصيؿٞ خ٬ٍ 

 ا٭ضبٛع ا٭ٍٚ َٔ املطت٣ٛ ايجاْٞ
     

3 
تهًٝـ املٓطل اإلدازٟ بايدٚاّ ًَٜٛٝا بايصيؿٞ باإلقاؾ١ يًتبادٍ 

 بني اإلدازٜني ملعاؾ١ َػه٬ت ايط٬ب
     

4 
َتدزبٞ ايتعًِٝ ايعايٞ ايسؾع ايدٚزٟ يطًب ؾسف َطتشكات 

 بايتٓطٝل َع إداز٠ ايربْاَر عؿس ايباطٔ
     

      ايتٛاؾٌ َع ا٭َا١ْ ايعا١َ بػإٔ ا٫ختباز ايبدٌٜ 5

      تٓؿٝر ا٫ختباز ايبدٌٜ 6

7 
دزاض١ َػه٬ت املتدزبني َع عكٜٛٔ َٔ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚمت 

 اضتبداهلُاايعسض ع٢ً ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ ٚتٓؿٝر تٛؾٝتٗا بػإٔ 
    

 

 

8 
تٓؿٝر تٛؾ١ٝ ايًذ١ٓ اإلداز١ٜ بػإٔ اضتبداٍ مساعات ايكاعات 

 بأخس٣ ددٜد٠
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 إجساءات خاصة باالضتعداد لالختبازات

 

      اختباز ايؿرت٠ ايجا١ْٝ  9

11 
زؾد ٚزؾع دزدات اختبازات ايؿرت٠ ايجا١ْٝ ع٢ً َٛقع ا٭َا١ْ 

 ايعا١َ يعُدا٤ خد١َ اجملتُع
     

11 
َع ا٭َا١ْ ايعا١َ َتابع١ ا٫ضتعدادات ي٬ختبازات ايٓٗا١ٝ٥ 

 يعُدا٤ خد١َ اجملتُع
     

 اإلجساء ً
 وطتوى التٍفير

 وطتىس مل يٍفر حتت التٍفير ٌفر

      تػهٌٝ ؾ١ٓ يإلغساف ع٢ً ضري ا٫ختبازات 1

2 

 تػهٌٝ ؾإ ؾسع١ٝ يتٓؿٝر ع١ًُٝ ا٫ختبازات ٖٚٞ:

 ؾ١ٓ ا٭ض١ً٦ ٚاإلدابات -

 (1ؾ١ٓ املساقبات )ًَشل -

 ؾ١ٓ إدخاٍ ايدزدات ع٢ً املٛقع -

     

3 
 –إعداد ايُٓاذز املستبط١ بع١ًُٝ ا٫ختبازات )قاقس تًِٝ ٚتطًِ 

 قاقس ؾتح ا٭ض١ً٦.... -قاقس غؼ -ؼكري املُتشٓني
     

      ايتعسٜـ باملٗاّ ٚاملط٦ٛيٝات يًُػازنني يف ع١ًُٝ ا٫ختبازات 4

      ا٫ختبازات ع٢ً املتدزبنيتعُِٝ ددٍٚ  5

6 
أخر َٛاؾكات املتدزبني بايصيؿٞ ع٢ً اؿكٛز ي٬ختباز  مبكس 

 اجملُع١
     

7 
مت إدسا٤ َسادعات ْٗا١ٝ٥ ع٢ً املكسزات يًتأند َٔ داٖص١ٜ 

 املتدزبني ي٬ختبازات
    

 

 

      مت اضت٬ّ أٚزام اإلدابات َٔ ا٭َا١ْ ايعا١َ 8

9 
املط٦ٍٛ ايعاّ عٔ ا٫ختبازات با٭َا١ْ ايعا١َ بػإٔ مت ايتٛاؾٌ َع 

 ايتذٗٝصات ايٓٗا١ٝ٥ ي٬ختباز
     

11  
مت إدسا٤ اختبازات ايتشدخ ٚا٫ضتُاع  يًُتدزبني عٔ طسٜل ؾ١ٓ 

 َػه١ً َٔ اثٓني َٔ ا٭ضاتر٠ بهٌ َكس
     

      إعداد دداٍٚ املساقبات 11

      ػٗٝص ايًذإ َكسات ا٫ختبازات 12
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 إجساءات خاصة بتٍفير االختبازات

 ُاملدزبو 

 توشيع املدزبني وفل املؤِالت العمىية

 حماضس أضتاذ وطاعد أضتاذ وػازك عدد املدزبني

02 1 6 13 

 

 اإلجساء ً
 وطتوى التٍفير

 وطتىس مل يٍفر حتت التٍفير ٌفر

1 
اضت٬ّ ا٭ض١ً٦ بؿٛز٠ ١َٜٝٛ َٔ ا٭َا١ْ ايعا١َ يعُدا٤ 

 خد١َ اجملتُع
     

2 

طباع١ أض١ً٦ ا٫ختبازات بؿٛز٠ ١َٜٝٛ ؾٛز 

اضت٬َٗا ٚايتٛاؾٌ َع ا٭َا١ْ ايعا١َ يتأنٝد 

 ٚايطباع١ا٫ضت٬ّ 

 

     

      َتابع١ ْعاّ ايعٌُ ٚاإلغساف ع٢ً ع١ًُٝ ا٫ختباز 3

      تٛؾري ايكٝاؾ١ ٚاملطتًصَات ٚا٭دٚات ايهتاب١ٝ يًُُتشٓني 4

5 
ايكٝاّ بصٜازات َتابع١ َٔ ايًذ١ٓ اإلداز١ٜ ٚايع١ًُٝ ملكسات 

 ا٫ختبازات
     

      ػٗٝص َكسات ايتؿشٝح بايعُاد٠ 6

     أخ٬قٝات امل١ٓٗ ٚايهتاب١ مبكس ايعُاد٠تؿشٝح َكسزات  7
 

 

8 
زؾد ايٓتا٥ر اـاؾ١ باملكسزات اييت مت تؿشٝشٗا ٚزؾعٗا 

 ع٢ً املٛقع املدؿـ يريو
     

9 

إزضاٍ مجٝع أٚزام إدابات املتدزبني ٚنساضات ا٭ض١ً٦ 

بؿٛز٠ ١َٜٝٛ عٔ طسٜل ؾٝدٜهظ ٚؾل تعًُٝات ا٭َا١ْ 

 ايعا١َ

     

      ايعا١َ بتكسٜس َٜٛٞ عٔ ع١ًُٝ ا٫ختبازاتإب٬ؽ ا٭َا١ْ   11
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 متجين بياٌي  لمىدزبني  وفل املؤِالت العمىية

 

 

  املدزبنيإجساءات ٌفرتّا العىادة ذياه 

 وطتوى التٍفير اإلجساء ً

 وطتىس مل يٍفر حتت التٍفير ٌفر

      تسغٝح املدزبني 1

      تسغٝح َٓطل عًُٞ 

اعتُاد أمسا٤ املدزبني ٚاملٓطل ايعًُٞ َٔ ايًذ١ٓ  2

 ايع١ًُٝ يًربْاَر

     

      يكا٤ تعسٜؿٞ يًُدزبني سٍٛ ايربْاَر 3

      تٛشٜع ايكٛابط ٥٫ٚش١ ايربْاَر ع٢ً املدزبني 4

 

      املدزبنيإعداد دداٍٚ  5

      تٛشٜع ايهتب ع٢ً املدزبني 6

      دع٠ٛ املدزبني ؿؿٌ ا٫ضتكباٍ 7

      َتابع١ أدا٤ املدزبني 8

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر

 توزٌع المتدربٌن وفق المؤهالت العلمٌة
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 للمتدربني بالربنامجالنتيجة العامة 

 للمتدربني خالل املستىي األول النتيجة العامة

 ْطب١ ايٓذاح % زاضب اختربٚا ْادشٕٛ قسَٕٚٛ غا٥بٕٛ َكٝدٕٚ

177 1 2 132 132 1 24.99% 

 

 للمتدربني خالل املستىي الثاني النتيجة العامة

 ْطب١ ايٓذاح % زاضب اختربٚا ْادشٕٛ قسَٕٚٛ غا٥بٕٛ َكٝدٕٚ

177 1 2 132 132 1 111% 
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 ثالجًا

 التطويس اإلدازي

 وأمتتة العىن بالعىادة
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بدأت عُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس ضًط١ً  ـ1435ٙ/ 1434خ٬ٍ ايعاّ اؾاَعٞ اؿايٞ 

يف إدسا٤ات ايعٌُ اإلدازٟ داخًٗا بٗدف ايتطٜٛس َٚٛانب١ ايٓعِ اؿدٜج١ يف فاٍ ايعٌُ اإلدازٟ 

 بامل٪ضطات ا٭نادمي١ٝ ٚقد متجًت املبادزات اييت بدأت ايعُاد٠ يف تٓؿٝرٖا َا ًٜٞ:

 بسْاَر اداز٠ املطتٛدعات 
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 َٔ ايربْاَر :اهلدف 

 تطٜٛس ٚ تٝطري ايعٌُ داخٌ املطتٛدع بعُاد٠ خد١َ اجملتُع عرب :

 دسد املطتٛدع سطب ْٛع املٛدٛدات . -

 تطًِٝ عٗد٠ ملٛظـ . -

 اضرتداع عٗد٠ . -

 طباع١ ايتكازٜس عٔ املٛدٛدات ٚعٔ ايعٗد . -

 املطتؿٝدٜٔ : ايطاقِ ا٫دازٟ 

 % 100ْطب١ ايتٓؿٝر : 

 داز١ٜ : املعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ ا٫

 

 اضِ ايربْاَر : املعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ 

اهلدف َٔ ايربْاَر : تطٜٛس ايعٌُ ا٫دازٟ  َٔ ضسعت الاش املعا٬َت ٚادازتٗا ٚازغؿتٗا َٚٔ اِٖ 

 اـؿا٥ـ :

ف / 61ؼٌٜٛ املعا٬َت ايٛزق١ٝ اىل َعا٬َت ايهرت١ْٝٚ عرب دٗاش َاضح ق٥ٛٞ ضسٜع )  -

 خ(

 ازضاٍ املعا١ًَ اىل اؾ١ٗ املدتؿ١ ٚازؾام املًـ ايهرت١ْٝٚ  -

 اَها١ْٝ َتابع١ املعا١ًَ  -

 اداز٠ املعا١ًَ ) تعدٌٜ ، تػٝري ساي١  ، ؼٌٜٛ املعا١ًَ ، دَر ، سرف ٚ ازغؿ١ ...( -
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 ْعاّ زضا٥ٌ داخًٞ يًٓكاؽ سٍٛ املعا٬َت اييت بٗا اغهايٝات .  -

 ْعاّ ادازٟ ٚؾ٬سٝات يهٌ َٛظـ  -

 ٌ اييت سًٗا ايربْاَر :املػان

 ضسع١ الاش املعا٬َت  -

 محا١ٜ ٚازغؿ١ املعا٬َت  -

 سٌ َػهًت عدّ تٛادد املٛظـ ٫ٟ ضبب َٔ ا٫ضباب  -

 تكدِٜ اسؿا٥ٝات ٚتكازٜس يًتطٜٛس ايٛظٝؿٞ  -

 املطتؿٝدٜٔ : 

 ايطاقِ ا٫دازٟ  -

 املسادعني  -

 % 100ْطب١ ايتٓؿٝر : 

 ا٫زغٝـ ا٫يهرتْٚٞ :

 

 

 ا٫زغٝـ ا٫يهرتْٚٞاضِ ايربْاَر : 

 اهلدف َٔ ايربْاَر : 
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 ٜكدّ ايربْاَر :

 ازغؿ١ املًؿات ٚاجملًدات سطب ايتؿٓٝـ َٔ ا٫داز٠ . -

دٝذا( ٚ ٚسد٠  12111محا١ٜ املًؿات يف ضسؾس داخًٞ ) ٚسد٠ ؽصٜٔ داخ١ًٝ  عذِ  -

 ؽصٜٔ خازد١ٝ  .

 اـازد١ٝ ) اْرتْت ( .تٝطري ايٛيٛز اىل املًؿات عرب ايػبه١ ايداخ١ًٝ ٚايػبه١  -

اَها١ْٝ ْػس املًؿات  ٚتٓاقًٗا ٚعدّ اؿاد١ اىل ٚسدات ايتدصٜٔ ايتكًٝد١ٜ اٚ ايربٜد  -

 ا٫يهرتْٚٞ .

 ضسع١ يف تٛؾس املع١ًَٛ عرب قسى عح . -

 اداز٠ ايٛضا٥ط ٚتٛؾري اَهاْٝات نبري٠ يًُٛظؿني . -

 املػانٌ اييت سًٗا ايربْاَر :

 عٝٛب ٚات٬ف يًًُؿات ا٫زغؿ١ ايٛزق١ٝ مبا ؾٝٗا َٔ  -

 ايٛؾٍٛ اىل املًـ املطًٛب  -

 املطتؿٝدٜٔ : ايطاقِ ا٫دازٟ 

 % 100ْطب١ ايتٓؿٝر : 

 

 اضِ ايربْاَر : خدَات املٛظـ  : 
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 اهلدف َٔ ايربْاَر : 

 ٜكدّ ايربْاَر :

 طًب اداش٠ َسق١ٝ ، اعتٝاد١ٜ، اقطساز١ٜ ... -

 طًب اضت٦رإ -

 طًبات اداز١ٜ اخس٣ -

 سًٗا ايربْاَر :املػانٌ اييت 

 ضسع١ ا٫داب١ ٚا٫ضتذاب١  -

 ازغؿ١ ٚاسؿا٥ٝات تؿٝد يف ايتكِٝٝ ا٫دازٟ  -

 

 املطتؿٝدٜٔ : ايطاقِ ا٫دازٟ 

 

 

 % 100ْطب١ ايتٓؿٝر : 

 

 اضِ ايربْاَر : بٛاب١ اـدَات ا٫يهرت١ْٝٚ 
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 دٜٓاَٝه١ٝ اهلدف َٔ ايربْاَر : ٜكّٛ بتذُٝع نٌ اـدَات املكد١َ يًُٛظـ عرب بٛاب١ خد١َٝ 

 ٜكدّ ايربْاَر :

 خدَات املٛظـ   -املعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ                   -

 ايُٓاذز ا٫داز١ٜ ا٫يهرت١ْٝٚ  -ايتكِٝٝ ا٫دازٟ                           -

 ايدعِ ايؿين  -ا٫زغٝـ ا٫يهرتْٚٞ                    -

 املػانٌ اييت سًٗا ايربْاَر :

 ذاب١ ضسع١ ا٫داب١ ٚا٫ضت -

 مجع نٌ اـدَات اـاؾ١ با٫داز٠ يف َهإ ٚاسد  -

 

 املطتؿٝدٜٔ : ايطاقِ ا٫دازٟ 

 % 90ْطب١ ايتٓؿٝر : 

 اضِ ايربْاَر : ايتكِٝٝ ا٫دازٟ
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 اهلدف َٔ ايربْاَر : تكِٝٝ ا٫دازٟ ْٚطب١ ايعٌُ املبرٍٚ داخٌ ايعُاد٠ 

 ٜكدّ ايربْاَر :

 ايتكِٝٝ ا٫دازٟ سطب َعاٜري قدد٠  -

 تكِٝٝ سطب ْطب اؿكٛز ٚا٫ْؿساف املكد١َ َٔ بٛاب١ اؾاَع١  -

 زضّٛ بٝا١ْٝ سطب ا٫غٗس املدتاز٠  -

 املػانٌ اييت سًٗا ايربْاَر : -

 تكِٝٝ ايهرتْٚٞ وٌ َػهٌ ا٫ْؿاف بني املٛظؿني  -

 ضسع١ ا٫لاش ٚاختٝاز اؿا٥ص ايصَين  -

 املطتؿٝدٜٔ : ايطاقِ ا٫دازٟ 

 % 81ْطب١ ايتٓؿٝر : 
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 ربْاَر : َٗازات ايتشسٜس ٚايهتاب١اضِ اي

 اهلدف َٔ ايربْاَر :

 تدزٜب املٛظؿني ع٢ً ؾٔ ؾٝاغ١ اـطابات  -

 املطتؿٝدٜٔ : املٛظؿني 

 َكس ايتٓؿٝر : عُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس 

 َٛظـ  22املطذًٕٛ يف ايربْاَر : 

 % 111ْطب١ ايتٓؿٝر : 

 آزا٤ املطتؿٝدٜٔ :

 دٚز٠ تدزٜب١ٝ َؿٝد٠ ٚع١ًُٝ  ْسدٛ تهسازٖا  -

 ايدٚز٠ عَُٛا َؿٝد٠   -
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 زابعًا

 الدزاضات والبروث
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 َٔ قبٌ َعايٞ َدٜس اؾاَع١جملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس َٔ دعِ عُاد٠ خد١َ اْعسًا ملا ت٬قٝ٘ 

يف أعداد ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ، خاؾ١ يف َبادزاتٗا ايٓٛع١ٝ يًتٛضع ايدنتٛز خايد بٔ ضعد املكسٕ

ٚاملٓاطل اييت تطتٗدؾٗا بٗدف ا٫زتكا٤ ظاَع١ اجملُع١ ع٢ً املطتٜٛني ايهُٞ ٚايهٝؿٞ يف ق٤ٛ 

بدأت ،  َتطًبات اؾٛد٠ اييت متجٌ أِٖ ايدعا٥ِ اييت تكّٛ عًٝٗا ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ داخٌ اؾاَع١

تع١ًُٝٝ تطِٗ يف ؼكٝل كسدات  تكدِٜ بساَر إىل ايعُاد٠ بايتعإٚ َع ايهًٝات املع١ٝٓ

ْٛع١ٝ،ٚتًيب ساد١ اجملتُع َٔ تًو ايرباَر  ضٛا٤ داخٌ احملاؾعات ايٛاقع١ يف ْطام اؾاَع١ أٚ 

 تًو ايٛاقع١  ع٢ً ؽَٛٗا. 

إ٫ أْ٘ ٚبعد تٓؿٝر تًو ايرباَر بسشت اؿاد١ إىل تكِٜٛ َد٣ اتطام ٚدٛدٖا َع ساد١ أؾساد 

ٗا يًُعاٜري ا٭نادمي١ٝ اييت تٓؿر َٔ املعٓٝني مبا وكل تطٜٛس ٖرٙ اجملتُع، باإلقاؾ١ ملد٣ ؼكٝك

ايرباَر ضٛا٤ بايتٛضع ؾٝٗا أٚ با٫ضتُساز ؾُٝا ٖٛ َتاح أٚ ست٢ ايتٛقـ عٔ تكدِٜ بعكٗا، َٚٔ ٖٓا 

بسشت إدسا٤ دزاضات عج١ٝ بٗدف ايٛقٛف ع٢ً ساد١ اجملتُع َٔ تًو ايرباَر باإلقاؾ١ إىل تكٛميٗا 

 .بؿٛز٠ ع١ًُٝ 

خ٬ٍ ايعاّ اؾاَعٞ اؿايٞ َٚٔ اؾٗٛد ايبشج١ٝ اييت قدَتٗا ايعُاد٠ يف ٖرا ايؿدد 

 ٖـ دزاض١ عج١ٝ بعٓٛإ:4141/4141

 عؿس ايرباَر ايؿسع١ٝ بني َكاز١ْ دزاض١ تكِٝٝ بسْاَر بهايٛزٜٛع احملاضب١ بٓعاّ ايتذطري 0

 ًَدؿًا هلا:( ٚؾُٝا ًٜٞ ٚايربْاَر ايس٥ٝظ  باجملُع١  ٚايسٜاضايباطٔ 
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 .أواًل: املؤغسات اليت متت دزاضتّا

 ٚاملتطسبني َ٪غس أعداد ايط٬ب املًتشكني ٚاملطذًني استٝاطًٝا -

 كٝاع اؾٛد٠ ي ايصا٥س٠ ؿسمايَ٪غس َطت٣ٛ دٛد٠ أدا٤ ايربْاَر َٔ ٚد١ٗ ْعس  -

 .كٝاع اؾٛد٠ ي ايصا٥س٠ ؿسمايَ٪غس َطت٣ٛ دٛد٠ أدا٤ ايربْاَر َٔ ٚد١ٗ ْعس  -

 َ٪غس َطت٣ٛ دٛد٠ أدا٤ ايربْاَر َٔ ٚد١ٗ ْعس ايط٬ب  -

 زقا املطتؿٝدٜٔ َٔ ايربْاَرَ٪غس َطت٣ٛ  -

  

 ثاٌيًا : أدوات الدزاضة.

أعداد  –املًتشكني  أعداد ايط٬بتػٌُ )اضتُاز٠ يتذُٝع بعض ايبٝاْات ٚاإلسؿا٤ات عٔ ايربْاَر ٚ -

 . أعداد ايط٬ب املتطسبني ( -ايط٬ب ا٫ستٝاط

 كٝاع اؾٛد٠ي ايصا٥س٠ ؿسماياضتبا١ْ قٝاع دٛد٠ ايربْاَر َٔ ٚد١ٗ ْعس   -

  أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ .َ٪غس َطت٣ٛ دٛد٠ أدا٤ ايربْاَر َٔ ٚد١ٗ ْعس  -

 اضتبا١ْ قٝاع دٛد٠ ايربْاَر َٔ ٚد١ٗ ْعس ايط٬ب  -

 اضتبا١ْ قٝاع زقا املطتؿٝد َٔ ايربْاَر.  -
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 ثالجًا: ٌتائخ الدزاضة .

 .بايٓطب١ يًُ٪غس ا٭ٍٚ املستبط مبكاز١ْ أعداد املكبٛيني ٚا٫ستٝاط ٚاملتطسبني   -1

طايب ٚطايب١ بٓطب١ )  (652أمجايٞ عدد ايط٬ب املكبٛيني عؿس ايباطٔ ٚايسٜاض بًؼ )بًؼ 

 %( 1624طايب يف اجملُع١ بٓطب١ ) (217%( ع٢ً سني أْ٘ بًؼ )5777

١ املكبٛيني يف ايؿسٚع عٔ اجملُع١ ع٢ً ايسغِ َٔ تٛقـ ٚؾ٢ ذيو د٫ي١ ع٢ً ع٢ً شٜاد٠ عدد ايطًب

ع٢ً ايسغِ َٔ عدّ تٛقـ ايكبٍٛ يف   ه1435-34قبٍٛ ايطًب١ عؿس ايباطٔ ٚايسٜاض عاّ 

 اجملُع١.

%( َٔ عدد املكبٛيني 5264بٓطب١ ) ًا( طايب60)عدد ايط٬ب املتطسبٕٛ َٔ ايربْاَر  يف اجملُع١ بًؼ 

 ًا( طايب43ايسٜاض ) ٚيف%( َٔ عدد املكبٛيني  61ط٬ب بٓطب١ ) (2) يف سؿس ايباطٔ  ، بُٝٓا بًؼ

%( َٔ عدد املكبٛيني، ٚبايتايٞ بًؼ َتٛضط ْطب١ عدد املتطسبني يف ايؿسٚع 4422ٚطايب١ بٓطب١ )

(4524)%.  

تكازب ْطب املتطسبني بني اجملُع١ ٚايؿسٚع.ٚؾ٢ ذيو إغاز٠ ع٢ً اْتعاّ ايدزاض١ يف  امل٬سغ 

 .َكس اؾاَع١ايؿسٚع نُا يف اجملُع١ ع٢ً ايسغِ َٔ بعدُٖا عٔ 
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زأ٣ ؾسٜل ايصٜاز٠ ؾ٢ دٛد٠ أدا٤ بسْاَر بهايٛزٜٛع احملاضب١ بٓعاّ ػطري يف نٌ َٔ   - 2 

 َد١ٜٓ 

 ( 62-) أْعس ايدزاض١ ؾؿش١  ١سؿس ايباطٔ ٚايسٜاض ٚاجملُع

زأ٣ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ؾ٢ دٛد٠ أدا٤ بسْاَر بهايٛزٜٛع احملاضب١ بٓعاّ ػطري يف نٌ -3

 (63)ؾؿش١  ٚاجملُع١َٔ َد١ٜٓ سؿس ايباطٔ ٚايسٜاض 

 اجملُع١ المؤشــرات ّ

 (5)ايدزد١ َٔ  

 ايسٜاض

 (5)ايدزد١ َٔ 

 سؿس ايباطٔ

 (5) اايدزد١ َٔ 

 3.8 4.4 1.4 املطت٣ٛ ايعاّ 

 

زأ٣ ايط٬ب ؾ٢ دٛد٠ أدا٤ بسْاَر بهايٛزٜٛع احملاضب١ بٓعاّ ػطري يف نٌ َٔ َد١ٜٓ  -4

 (64)ؾؿش١ سؿس ايباطٔ ٚايسٜاض ٚاجملُع١

 اجملُع١ امل٪غسات

 (5)ايدزد١ َٔ  

 ايسٜاض

 (5)ايدزد١ َٔ  

 سؿس ايباطٔ

 (5)ايدزد١ َٔ  

 4.18 4.89 4.16 املطت٣ٛ ايعاّ

ٜٚتكح َٓٗا أْ٘ ٫ تٛدد ؾسٚم ٚاقش١ بني دٛد٠ أدا٤ ايربْاَر يف نٌ َٔ َد١ٜٓ سؿس ايباطٔ 

ٚايسٜاض ٚبني ْتا٥ر ايربْاَر يف َد١ٜٓ اجملُع١، مما ٜعهظ سطٔ إداز٠ ايربْاَر بػض ايٓعس عٔ 

١ًٝ املٛقع اؾػساؾ٢ ي٘، ٚسسف املط٦ٛيني عٔ إداز٠ ايربْاَر ع٢ً عدّ ٚدٛد تؿاٚت بني َطت٣ٛ ايعُ

 ايتدزٜط١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ ايؿسٚع أٚ املسنص ايس٥ٝظ باجملُع١ أٚ َٔ ْاس١ٝ اـدَات املكد١َ يًدازضني. 

 اجملُع١ امل٪غــسات ّ

 (5)ايدزد١ َٔ  

 ايسٜاض

 (5)ايدزد١ َٔ 

 سؿس ايباطٔ

 (5) اايدزد١ َٔ 

 4.64 4.62 4.89 املطت٣ٛ ايعاّ 
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ٚايسٜاض  زقا املطتؿٝد َٔ بسْاَر بهايٛزٜٛع احملاضب١ بٓعاّ ايتذطري ؾ٢ سؿس ايباطٔ -5

 (31)ايدزاض١ ؾؿش١  َكاز١ْ َع ْعريٙ باجملُع١

َٔ قبٌ املطتؿٝدٜٔ مبا ٜ٪ند ع٢ً أ١ُٖٝ إٔ  ايرباَر ايؿسع١ٖٝٚرا َ٪غس ٜدٍ عٔ ايسقا ايعاّ عٔ 

اْط٬قًا َٔ اهلدف اـاف بتًب١ٝ زغبات ٚطُٛسات أؾساد اجملتُع  ٙ ايرباَرتدعِ اؾاَع١ ٖر

 املستبط١ بايرباَر ايتع١ًُٝٝ.

 خالصة ٌتائخ الدزاضة

كاز١ْ دٛد٠ أدا٤ ايربْاَر املكاّ يف َدٜٓيت سؿس ايباطٔ ٚايسٜاض بايربْاَر ايٓعري اير٣ مب  .4

املكاز١ْ عدّ ٚدٛد ؾسٚم يف ٜتِ تٓؿٝرٙ ؾ٢ املسنص ايس٥ٝظ يف َد١ٜٓ اجملُع١ أظٗست ْتا٥ر 

 دٛد٠ ا٭دا٤ بني ايؿسٚع ٚاملسنص ايس٥ٝظ.

أعداد ايط٬ب املكبٛيني ٚا٫ستٝاط يف بسْاَر ػطري احملاضب١ ؾ٢ ايؿسٚع مب٬سع١   .6

شٜاد٠ ايطًب َٔ أؾساد اجملتُع ع٢ً ٖرٙ ايٓٛع١ٝ َٔ ايرباَر ٖٚرا  تبنيٚاملسنص ايس٥ٝظ 

يف نٌ َٔ َد١ٜٓ ايسٜاض ٚسؿس ايباطٔ ٚايتٛضع  ٜعصش َٔ ا٫ضتُساز يف ؾتح ايربْاَر

 َطتكب٬ً.

زقا املطتؿٝدٜٔ عٔ دٛد٠ اد٤ ايربْاَر يف نٌ َٔ َد١ٜٓ سؿس ايباطٔ ٚايسٜاض بكٝاع  .4

َكاز١ْ باملطتؿٝدٜٔ َٔ ايربْاَر ايٓعرييف َد١ٜٓ اجملُع١، أظٗست ايٓتا٥ر عدّ ٚدٛد ؾسٚم 

ع٢ً ايربْاَر املكاّ يف نٌ َٔ ٚاقش١ َٔ قبٌ املطتؿٝدٜٔ، مما ٜ٪ند ع٢ً زقاِٖ 

 َد١ٜٓ سؿس ايباطٔ ٚايسٜاض َكاز١ْ بٓعريٙ يف َد١ٜٓ اجملُع١.

 

 

 

 سؿس ايباطٔ

 (5) اايدزد١ َٔ 
 ايسٜاض

 (5)ايدزد١ َٔ 
 اجملُع١

 (5)ايدزد١ َٔ  
 ّ ايؿكسات

  املتٛضط ايعاّ 4.0 4.1 5.2
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 خاوطًا

 اجلاٌب اإلعالوي لمعىادة
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 فيىا يمي زصدًا توثيكيًا ألِي اجلّود املبرولة يف اجلاٌب اإلعالوي بالعىادة

َٔ أ١ُٖٝ ايدٚز اييت تكدَ٘ ايعُاد٠ يف تكدِٜ خدَات تع١ًُٝٝ ٚتدزٜب١ٝ  اْط٬قًا

ٚفتُع١ٝ ٭ؾساد اجملتُع ؾكد نإ َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ ٖرا ايدٚز 

ٚايتٛاؾٌ ايؿعاٍ َع أؾساد اجملتُع َٔ خ٬ٍ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ٚاملٝدٜا املتٓٛع١، ٚنإ 

 ؾُٝا ًٜٞ: اٍ يف ٖرا ايؿدد ميهٔ زؾدٙ يكطِ ايع٬قات ايعا١َ بايعُاد٠ دٚز ؾع
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 زصد إذصائي لتفاعن أفساد اجملتىع وع احلىالت اإلعالوية اليت ٌفرٌّا العىادة
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