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 [اوتت ػٕٛاْ اٌّغتٕذ] 
 

 

  

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

 املدٜس١ٜ ايعا١َ يه١ًٝ املًو فٗد األ١َٝٓ

 قطِ تؿُِٝ ارتطط ٚايرباَخ/َعٗد ايتدزٜب األَين 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 [اوتت اٌؼٕٛاْ اٌفشػٟ ٌٍّغتٕذ]
 
 

 

 نشرة برامج معهد التدريب األمين 

 هـ6341-6341للعام الدراسي 
 

 َعٗد ايتدزٜب األَين

 قطِ تؿُِٝ ارتطط ٚايرباَخ

 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 ١ٚشاز٠ ايداخًٝ

 ن١ًٝ املًو فٗد األ١َٝٓ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيمبسم اهلل الرمحن الرحيم
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  صاحب السوى امللكي األهري حمود بن نايف بن عبدالعسيس ويل العهد نائب رئيس جملس الىزراء صاحب السوى امللكي األهري حمود بن نايف بن عبدالعسيس ويل العهد نائب رئيس جملس الىزراء 

- - حفظه اهلل حفظه اهلل   --وزير الداخليت وزير الداخليت 
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 بسن اهلل الرمحن الرحين
 

نُا يٕ , اذتكٝك١ وهرٙ  املسضط١ ْٚافر٠ يًتعسٜف بلثكافتٗا لثٌ ناا٠٤ ايتدزٜب  ي يٟ َسضط١ تدزٜي١ٝ اذد َٓحصا  ٖرٙ املسضط١ ٚيدٚاتٗا اياعاي١ يتػهٌٝ اوه١ٜٛ مت

ايه١ًٝ ع٢ً إذداث ْك١ً ْٛع١ٝ  ي َاّٗٛ   تَٚٔ ٖرا املٓطًل عًُ, ايعٓا١ٜ بايتدزٜب ٚتطٜٛسٙ ي٘ يبعادٙ ايلثكاف١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ ٚايت١ُٜٛٓ اييت ميتد تأثريٖا يألجٝاٍ املكي١ً 

دٟ إىل ْعس٠ يمشٌ ٚيعُل ذٝث تس٣  ي ايتدزٜب َٓحصًا فاعاًل ٜطاِٖ يٝظ  ي ؾٝاغ١ اذتاقس فكط بٌ  ي اضتػساف تطٜٛس ايتدزٜب يتدسد بريو َٔ ايُٓط ايتكًٝ

 .املطتكيٌ يٜكًا

 . األَين  ايتطٜٛس فإىل جاْب دٚز ايتدزٜب  ي إبساش َها١ْ ايه١ًٝ نأع٢ً َسضط١ ينادمي١ٝ  ي ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ فإ ايعٓا١ٜ ب٘ حيكل جاْيًا ًَُٗا َٔ َتطًيا

 :عٓا١ٜ ايه١ًٝ بايتدزٜب ؾٛزًا َتعدد٠ غري اْ٘ ميهٔ ذؿسٖا  ي ستٛزٜٔ  يخر ٚقد 

 .ني١ َتطًيا  ايعؿس اٛٛد  ي زضِ ارتطط اييت َٔ غأْٗا َادتٗ ١ٜع٢ٓ مبكاعاَعٗد تدزٜب اَين  تأضٝظ :يٚاًل

 .ٚزجاي٘ األَٔ ي زبٛع ممًهتٓا اذتيٝي١ ٚاختؿاز املطافا  املها١ْٝ ٚايص١َٝٓ ع٢ً  األَٔخازد َٓطك١ ايسٜاض يًكسب َٔ زجاٍ  األَينفسٚع يًتدزٜب  ٤اإلعداد إلْػا :ثاًْٝا

مسٛ  زيضِٕٗ ٚع٢ً ي٦ٛٛاييت ٜسمسٗا املط ١األٖداف األَٓٝتركل ت ي ايه١ًٝ اْ٘ حيانٞ ٚاقع االذتٝاد ٚفل َٓٗخ عًُٞ دقٝل ٚبايتايٞ  ٚايتأٌٖٝٚمما ميٝص ايتدزٜب 

 .ضٝدٟ  ٚشٜس ايداخ١ًٝ ذاع٘ اهلًل

 :إخٛاْٞ املتدزبني 

 .اضتعحاٍ ايٓتا٥خ  ّايتطٜٛس زذ١ً الْٗا١ٜ وها َكس١ْٚ بكسٚز٠ ايؿرب ٚعد

 ي يال ٖٚٛ ايتطٜٛس ايراتٞ ألٕ إدزاى ايػدـ أل١ُٖٝ ت١ُٝٓ َٗازت٘ ايرات١ٝ ٚخؿٛؾا  ٚايع١ًُٝإال يٕ ٖٓاى يَسًا جيب يٕ جيعً٘ املتدزب ْؿب عٝٓٝ٘  ي ذٝات٘ ايتع١ًُٝٝ 

, املتطع١ يَس قسٚزٟ يهٌ فسد ذٝث يٕ اإلْطإ ايٓاجح ٖٛ ايرٟ ٜدزى ي١ُٖٝ ٚق١ُٝ ايطاقا  اييت ٖٚيٗا اهلل ضيراْ٘ ي٘   ٚثٛز٠ املعًَٛا ظٌ ايتطٛزا  ايتك١ٝٓ املتطازع٘

 .يترٌٜٛ ذات٘ إىل األفكٌ املٓاضب ٚبٓا٤ ع٢ً ذحِ إدزان٘ أل١ُٖٝ تطٜٛس َااُٖٝ٘ ٚت١ُٝٓ َٗازات٘ ٜطتطٝع اختاذ ايكساز املٓاضب  ي ٚقت٘ 

 َاحيي٘ ٜٚسقاٙ ٚملا فٝ٘ َؿًر١ دٜٓٓا ٚٚطٓٓا ٚذهَٛتٓا ايسغٝد٠ٚفل اهلل ادتُٝع يهٌ 

  هدير عام كليت امللك فهد األهنيت        
 سعد بن عبداهلل اخلليىي / اللىاء 
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 رؼهًٛبد ػبيخ
 

إدازا  ايتدزٜب بايكطاعا  األ١َٝٓ نُا ٜطٝب إلداز٠ املعٗد ايتٜٓٛ٘ إىل  َط٦ٛيٞطٝب إلداز٠ َعٗد ايتدزٜب األَين به١ًٝ املًو فٗد األ١َٝٓ يٕ تٗدٟ حتٝاتٗا دتُٝع ايصَال٤ ٜ

 :بعض ايتعًُٝا  اييت ٜٓيػٞ ايتكٝد بٗا دتُٝع ايدٚزا  اييت ٜعكدٖا املعٗد ٖٚٞ ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ 
 

 .يًساغيني  ي االيترام بايدٚزا  ايتأند َٔ تٛفس ايػسٚط ايالش١َ  ع٢ً ايصَال٤ بإدازا   ايتدزٜب  جيب -1

 ( Internet)ع٢ً ايػيه١ االيهرت١ْٝٚ  WWW.KFSC.EDU.SAٜتِ ايرتغٝح عٔ طسٜل َٛقع ايه١ًٝ  -2

 .ال ٜتِ تسغٝح يٟ قابط يدٚز٠ ٖٚٛ ٜطترل ايدخٍٛ  ي اختياز ايرتق١ٝ خالٍ ٖرٙ ايدٚز٠ -3

 .ٜكاٌ ايرتغٝح ع٢ً املٛقع قيٌ اْعكاد ايدٚز٠ بأضيٛعني -4

بذريو قيذٌ بذد٤ ايذدٚز٠ بػذٗس عًذ٢ األقذٌ ذتذ٢          َعٗد ايتدزٜب األَين إداز٠  إغعازادت١ٗ اييت ال ٜتٛفس يدٜٗا ايعدد ايها ي يػػٌ املكاعد املدؿؿ١ وها ٚاملٛقر١  ي ٖرٙ ايٓػس٠  ع٢ً -5

  0ٜتط٢ٓ ختؿٝـ املكاعد دتٗا  يخس٣ يدٜٗا َسغرٕٛ ينلثس مما ٖٛ شتؿـ وها

 .غري ذيو( َعٗد ايتدزٜب األَين) ايه١ًٝ   إال إذا زي  إداز٠ دٚز٠ عٔ عػس٠ َتدزبني ذت٢ ٜتٓاضب املسدٚد ايعًُٞ َع املؿسٚفا  املاي١ٝال ٜكٌ ايٓؿاب املكسز يعكد يٟ  -6

 .يربْاَخ ايدٚز٠ تاسغا تاًَاتاسغًا َاملسغح يٕ ٜهٕٛ  -7

 .بٗا مبعٗد ايتدزٜب األَين ٚااليتصاّاملطتدمي١ ارتاؾ١  ايتكٝٝد باألٚاَس ع٢ً ايدازع جيب -8

 .ٚ االيتصاّ بتعًُٝا  ايكٝاف١ ايعطهس١ٜ, خالٍ فرت٠ ايدٚز٠( 3زقِ  اييدي١) جيب ع٢ً ايدازضني ايعطهسٜني ازتدا٤ ايص٣ ايسمسٞ ارتاف بكطاعاتِٗ  -9

 . ي ذاٍ اختالف ايتازٜذ اوهحسٟ يًدٚزا  ٜعتُد األخر بايتازٜذ املٝالدٟ -11

 .إذكاز ؾٛز٠ َٔ بطاق١ اوه١ٜٛ ايٛط١ٝٓ -11

 .ايعطهسٟ يًعطهسٜني بايص١ًَْٟٛ (6×4)ذدٜلث١ َكاع غدؿ١ٝ إذكاز ؾٛز٠  -12

 

  ،،، واهلل ويل التىفيق
 
 

 إدارة هعهد التدريب األهين    
 

http://www.kfsc.edu.sa/
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 http://www.kfsc.edu.sa/Pages/default.aspx: ايتايٞ  ع٢ً ايسبط ( ن١ًٝ املًو فٗد األ١َٝٓ ) ايدخٍٛ ع٢ً َٛقع  -1

 .اختٝاز زبط بسْاَخ َعٗد ايتدزٜب األَين َٔ ارتدَا  االيهرت١ْٝٚ  -2

 .اختٝاز زبط ايتطحٌٝ يدٚزا  َعٗد ايتدزٜب األَين َٔ ايكا١ُ٥ ايس٥ٝط١ٝ  -3

 .إدخاٍ اضِ املطتددّ ارتاف بايكطاع ٚن١ًُ املسٚز اختٝاز إٜك١ْٛ يقػط ٖٓا ثِ  -4

 .اختٝاز تطحٌٝ َسغرني يدٚزا  َعٗد ايتدزٜب األَين  -5

 .اختٝاز ايدٚز٠ املساد ايتطحٌٝ بٗا  -6

 .إدخاٍ زقِ اوه١ٜٛ ايٛط١ٝٓ يًُتدزب  -7

 .تعي١٦ ٚثٝك١ ايرتغٝح ٚ إقاف١ املتدزب  -8

 .ٍإجسا٤ا  ايكيًٜٛصّ عٌُ اعتُاد يًُسغرني يٝتُهٔ قطِ ايكيٍٛ ٚايتطحٌٝ َٔ إنُاٍ ٠ انتُاٍ ايرتغٝح ألٟ دٚزعٓد  -9 

 
 

 :املصاٜا اييت ٜكدَٗا بسْاَخ َعٗد ايتدزٜب األَين 
 

 

 . طٌٗ ع١ًُٝ ايرتغٝح نْٛٗا ايهرت١ْٝٚ ٚتهٕٛ يضسع َٔ ايٛزقٞ ت -1

 .َساض١ً َعٗد ايتدزٜب األَين عٔ طسٜل إٜك١ْٛ املساضال   ايربْاَخ ٜتٝح -2

 . نيميهٔ إقاف١ ينلثس َٔ َطتددّ يًربْاَخ َٔ خالٍ املطتددَ -3

 .ميهٔ َٔ خالٍ ايربْاَخ َتابع١ ْتا٥خ ايدازضني  -4

 .  دٚزا  َعٗد ايتدزٜب األَين املسغرني ي تازٜذ َياغس٠ سف١ ٜطٌٗ ايربْاَخ َع -5

 :طسٜك١ تطحٌٝ املسغرني  ي بساَخ َعٗد ايتدزٜب األَين 

 :املصاٜا اييت ٜكدَٗا بسْاَخ َعٗد ايتدزٜب األَين 
 

http://www.kfsc.edu.sa/Pages/default.aspx
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 :عٗد عٔ املٗاّ ايتاي١ٝ ايكطِ املدتـ بامليَاّ  اًل٦َٛطٜعترب املػسف ايعًُٞ 

يًدازضني  ي  تعط٢ستاقس٠  َٔ خالٍَا ٜكدّ وهِ  ي ايربْاَخ ٚتٛقٝح ايدٚز املطًٛب َِٓٗ ط١ًٝ يٜاّ ايدزاض١ ,  حيًدزاضٝني ٚإٜكا ربْاَخ ايحتدٜد ضٝاض١  .1

 . ربْاَخبدا١ٜ اي

 .االجتُاع بايدازضني ٚمساع َالذعاتِٗ ٚايعٌُ عًٞ تالفٝٗا بػهٌ دٚزٟ  .2

 .َتابع١ املطت٣ٛ ايدزاضٞ يًدازضني  ي ايربْاَخ يًتأند َٔ حتؿًِٝٗ ايدزاضٞ .3

 (.إعداد املٓٗخ ايعًُٞ بايتٓطٝل َع ايكطِ املدتـ باملعٗد ) املػازن١  ي عٌُ خط١ ايربْاَخ َٔ ايٓاذ١ٝ ايع١ًُٝ  .4

 .يًعكٛ( ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ) از يعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املتعاْٚني َٔ خازد ايه١ًٝ َٔ خالٍ َساجع١ ايطري٠ ايرات١ٝ ٝاملػازن١  ي اخت .5

تكِٝٝ ٚجسا٤ تكِٝٝ َاسدا  املٛاد ايدزاض١ٝ ٚايتأند َٔ حتكٝكٗا ألٖداف املكسز إَطابكت٘ يًتدؿـ , ٚخالٍ َٔ  تطيٝكات٘ تطٜٛس بسْاَخ ايدٚز٠ ٚحتطني  .6

 .احملاقسا  ٚايهتب ايدزاض١ٝ املكسز٠

 .ربْاَخ  ايع١ًُٝ قد تعرتض ايا١ٝٓ يٚ اي ٌاملػانع٢ً تػًب يًَطاعد٠ يعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  .7

 .ع٢ً تالفٝٗا َطتكياًل  ٌملالذعتٗا ٚايعُربْاَخ ٜيني فٝ٘ إجيابٝا  ايربْاَخ يتعصٜصٖا ٚايطًيٝا  ايزفع تكسٜس  ي ْٗا١ٜ  .8

 .املعٗد عٔ طسٜل ايتٛاؾٌ املطتُس عرب قٓٛا  االتؿاٍ املتاذ١ايكطِ املدتـ بايتعإٚ اياعاٍ َع  .9

 

 

  ,,, ٚاهلل ٚيٞ ايتٛفٝل

 :ع٢ً دٚزا  َعٗد ايتدزٜب األَين َٞٗاّ املػسف ايعًُ
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  العام الدراسيالعام الدراسيجداول خطة برامج معهد التدريب األمني طىال جداول خطة برامج معهد التدريب األمني طىال 
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 ْـ1436/1437انزذسٚجٛخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ  نهؼبو انذساعٙ  انجشايظلغى 

لى
نش

ا
 

 جشَبيظاعى ان
يغزٕٖ 

 انذساعٍٛٛ
 انًذح ثبألعبثٛغ جشَبيظسلى ان

 َٔٓبٚزّ جشَبيظربسٚخ ثذاٚخ ان
 يغًٕع انًمبػذ

 ثبنًٛالد٘ ثبنٓغش٘

 25 17/11/2116ان11/11/2115ٗ 27/13/1437ان28/12/1436ٗ اعجٕع13 5 َمٛت -يالصو نًكبفؾخ اإلسْبةانؼًهٛبد انخبفخ  1

 25 17/11/2116ان11/11/2115ٗ 27/13/1437ان28/12/1436ٗ اعجٕع13 26 سائذ -يالصو انزخقـ انؼبو فٙ ىشق انزذسٚظ 2

  25 22/11/2115ان18/11/2115ٗ 19/11/1437ان15/11/1437ٗ أعجٕع 11 ػمٛذ -يالصو (انشٚبك )  يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔيٓبساد رذسٚت انًذسثٍٛ 3

 31 29/11/2115ان18/11/2115ٗ 16/11/1437ان15/11/1437ٗ بٌأعجٕػ 1 يذٍَٛٛ –مجبه  رؼضٚض األيٍ انفكش٘ 4

 25 12/11/2115إنٗ  11/11/2115 31/11/1437إنٗ  19/11/1437 أعجٕػبٌ 8 سائذ ــ ػمٛذ رًُٛخ انًٓبساد انمٛبدٚخ  5

  25 19/11/2115ان15/11/2115ٗ 17/12/1437 ان13/12/1437ٗ أعجٕع 12 ػمٛذ -يالصو (عذِ )  يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔيٓبساد رذسٚت انًذسثٍٛ 6

 25 13/12/2115إن22/11/2115ٗ 21/12/1437إن11/12/1437ٗ أعجٕػبٌ 3 ػمٛذ -يالصو ريٕٚش يٓبساد انًزؾذس اإلػاليٙ 7

  25 17/12/2115ان13/12/2115ٗ 16/13/1437ان12/13/1437ٗ أعجٕع 13 ػمٛذ -يالصو (انذيبو )  يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔيٓبساد رذسٚت انًذسثٍٛ 8

  25 31/12/2115ان27/12/2115ٗ 21/13/1437ان16/13/1437ٗ أعجٕع 1 ػمٛذ -يالصو رقًٛى انؾمبئت انزذسٚجٛخ  9

 25 28/14/2116ان17/11/2116ٗ 21/17/1437ان17/14/1437ٗ اعجٕع13 33 ػمٛذ-يالصو يكبفؾخ انًخذساد ٔانًؤصشاد انؼمهٛخ انزخقـ انؼبو فٙ 11

 25 28/14/2116ان17/11/2116ٗ 21/17/1437ان17/14/1437ٗ اعجٕع13 5 ػمٛذ -يالصو ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخخ انًقيهؾبد ٔ انزشعًخ األيُٛ 11

 25 28/14/2116ان17/11/2116ٗ 21/17/1437ان17/14/1437ٗ اعجٕع13 34 ػمٛذ -يالصو أيٍ انغغٌٕ انؼبو فٙ انزخقـ 12

  25 28/11/2116ان24/11/2116ٗ 18/14/1437ان14/14/1437ٗ أعجٕع 14 ػمٛذ -يالصو (انًذُٚخ انًُٕسح )  يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔيٓبساد رذسٚت انًذسثٍٛ 13

  25 17/12/2116ان13/12/2116ٗ 19/15/1437ان15/15/1437ٗ أعجٕع 15 ػمٛذ -يالصو (ؽبئم )  انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔيٓبساد رذسٚت انًذسثٍٛيٓبساد  14

 31 11/13/2116ان28/12/2116ٗ 31/15/1437ان19/15/1437ٗ أعجٕػبٌ 2 ػمٛذ -يالصو رؼضٚض األيٍ انفكش٘  15

 31 17/14/2116ان27/13/2116ٗ 29/16/1437ان18/16/1437ٗ أعجٕػبٌ  2 ػمٛذ -يالصو  (يزمذيخ ) ريٕٚش يٓبساد انًزؾذس اإلػاليٙ  16

 31 14/14/2116ان27/13/2116ٗ 29/16/1437ان18/16/1437ٗ اعبثٛغ3 2 ػمٛذ -يالصو (مجبه ) إداسح يكزجٛخ  17

  25 21/14/2116ان17/14/2116ٗ 14/17/1437ان11/17/1437ٗ أعجٕع 11 ػمٛذ -يالصو (أثٓب )  يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔيٓبساد رذسٚت انًذسثٍٛ 18

 31 15/15/2116ان24/14/2116ٗ 28/17/1437ان17/17/1437ٗ بٌأعجٕػ 2 ػمٛذ -يالصو عزئُبفٙ انؼغكش٘ٔانًغهظ األ رًُٛخ انًٓبساد انمبََٕٛخ ألػنبء انًغبنظ انزؤدٚجٛخ 19
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 ٖذ1436/1437مبعٗد ايتدزٜب األَين  يًعاّ ايدزاضٞ  ارتاؾ١  قطِ ايرباَخ

 ايا١٦ عدد املتدزبني بدا١ٜ ايدٚز٠ املد٠ عدد فرتا  االْعكاد اضِ ايدٚز٠ ّ

 كهٛخ انًهك فٓذ األيُٛخ 121 ْـ11/11/1436 أسابيع 8  دورة التأٍيل العشهري للربىامج األنادميي األمين 1

 25 ْـ15/11/1437 أسبوع 1 حكوم املتَه وضناىاتُ 2

 ٍيئة األمر باملعروف واليَي عً امليهر
 

 أسبوع 3 تينية املَارات األميية 3

 ْـ1436/ 11/ 8
 ْـ1437/  19/1
 ْـ1437/ 11/12
 ْـ28/14/1437
 ْـ1437/ 25/16

25 

 أسبوع 2 الضبط اجليائي 4
 ْـ12/111/1437

 ْـ13/17/1437
 ْـ17/17/1437

25 

 25 ْـ11/17/1437 أسبوع 2 مشرح جرمية قضايا العرضقواعد العنل للتحكيل يف  5

 (انذٔسٚبد األيُٛخ ) األيٍ انؼبو  25 ْـ1437/ 13/12 أسبوع 1 قواعد التفتيش يف مشرح احلادث 6

 أسبوع 4 أحهاو الكرارات اإلدارية ورقابة الكضاء اإلداري 7

 ْـ12/11/1437
 ْـ24/12/1437
 ْـ23/13/1437
 ْـ1437/ 15/15
 ْـ18/16/1437
 ْـ13/17/1437

 َغبء+ عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ  سعبل  25

 أسبوع 2 تعزيز الوعي األمين 8
 ْـ1437/ 13/12
 ْـ28/14/1437

 ٔصاسح انزؼهٛى 25

 َغبء+ عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ  سعبل  25 ْـ23/16/1437 أسبوع 1 تعزيز الوعي األمين وتينيتُ 9

 أسبوع 3 املشهرة واملؤثرات العكليةمَارات التعرف  على املواد  11
 ْـ26/11/1437
 ْـ17/12/1437
 ْـ15/15/1437

 ٍيئة األمر باملعروف واليَي عً امليهر 25

 أسبوع 2 إجراءات الشَادة يف مرحليت االستالل والتحكيل االبتدائي 12
 ْـ12/11/1437
 ْـ13/12/1437

25 
 ٍيئة األمر باملعروف واليَي عً امليهر + عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ

 

 أسبوع 3 تينية املَارات الكيادية 13
 ْـ24/12/1437
 ْـ12/15/1437
 ْـ18/16/1437

 ٍيئة األمر باملعروف واليَي عً امليهر + عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ 25

 أسبوع 3 مَارات االتصال مع اجلنَور 14
 ْـ12/13/1437
 ْـ21/14/1437
 ْـ19/15/1437

25 
 ٍيئة األمر باملعروف واليَي عً امليهر + عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ

 

 أسبوع  مَارات اإلسعافات األولية 16

 ْـ28/12/1436
 ْـ17/12/1437
 ْـ14/14/1437
 ْـ23/16/1437

25 
 ٍيئة األمر باملعروف واليَي عً امليهر + عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ

 

 أسبوع  اجلرمية امليظنة 17
 ْـ15/15/1437
 ْـ1437/ 18/6

 (انذٔسٚبد األيُٛخ ) األيٍ انؼبو  25

 أسبوعني  حتليل املداطر يف اجملال األمين 19
 ْـ1437/ 11/ 19
 ْـ25/16/1437

 َغبء+ عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ  سعبل  25

 كهٛخ انًهك فٓذ األيُٛخ 13 ْـ17/12/1437 أسبوع 12  مهافحة اجلرائه املشتحدثة 20

 (انذٔسٚبد األيُٛخ ) األيٍ انؼبو  25 ْـ1437/ 14/14 أسبوع 1 التعامل مع احلوادث األميية املَنة  21
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 ْـ1436/1437ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ  نهؼبو انذساعٙ  نفئخ انًغزٓذفخانخبفخ انذاخهٛخ ٔا انجشايظثشايظ لغى 

قِ
يس
ا

 

 ايا١٦ ايدازضنيعدد   َدتٗا باألضابٝع ايربْاَخزقِ  ربْاَخاضِ اي

 ربْاَخ تازٜذ بدا١ٜ اي

 

 ْـ26/11/1437 إنٗ 15/11/1436 مجبه 25 أعجٕػبٌ  2 أػًبل انؾظ 1

 ؽغت االؽزٛبط  مجبه 11 أعجٕػبٌ 15 االنكزشَٔٙ انزؼهٛى انزمُٛبد انؾذٚضخ فٙ 2

 ْـ14/12/1437 إنٗ 19/11/1437 مجبه 21 أعبثٛغ 4 11 انهٛبلخ انجذَٛخ 3

 ْـ14/17/1437انٗ 18/16/1437 مجبه 21 أعبثٛغ 4 8 انغجبؽخ 5
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 ٖذ1436/1437مبعٗد ايتدزٜب األَين  يًعاّ ايدزاضٞ  ايتأ١ًٖٝٝ   قطِ ايرباَخ

 يغًٗ انجشَبيظ انشلى
 

 ربسٚخ انجذاٚخ
 انًذح ػذد انًهزؾمٍٛ

 عُزبٌ 51 15/11/1436 (1)دثهٕو انؼهٕو انًٕعٛمٛخ  1

 أعجٕع 25 5/11/1437 (1)يٓبساد االرقبل  2

 اعبثٛغ3 81 5/11/1437 (18)انزُؾٛيٛخ  3

 اعبثٛغ6 161 5/11/1437 (18)انؾزًٛخ  4

 أعجٕع 25 3/2/1437 (1)االعزٛمبف ٔانمجل ٔانزفزٛؼ  5

 اعبثٛغ6 25 17/2/1437 (14)ىشق انزذسٚظ سلى  6

 أعجٕػبٌ 25 9/3/1437 (31)انشيبٚخ انزؤعٛغٛخ  7

 أعجٕع 12 25 7/4/1437 (17)اإلداسح انًكزجٛخ سلى  8

 اعبثٛغ4 25 7/4/1437 (13)انزٓٛئخ ٔاإلػذاد انجذَٙ  9

 اعبثٛغ4 25 7/4/1437 (12)انذساعبد انُبسٚخ  11

 اعجٕع12 25 14/4/1437 (2)فٛبَخ األعهؾخ  11

 اعجٕع12 25 14/4/1437 (2)انزخٛشح انزؤعٛغٛخ  12

 أعجٕع 12 25 14/4/1437 اإلؽبسحيٓبساد نغخ  13

 أعجٕع 25 12/5/1437 (1)يكبفؾخ انؾغت  14

15 

 (11( )9( )8( )7()6)يٓبساد انشيبٚخ 

12/5/1437 25 

 أعجٕع

16 19/5/1437 25 

17 26/5/1437 25 

18 11/6/1437 25 

19 18/6/1437 25 

 اعبثٛغ4 25 11/6/1437 (11)انغجبؽخ  21

 اعبثٛغ4 25 18/6/1437 (2)انُفظ دفبع ػٍ  22

 اعبثٛغ6 25 18/6/1437 (15)ىشق انزذسٚظ سلى  23

 اعبثٛغ16 211 ٚزؾذد الؽمًب (27)انفشد األعبعٙ سلى  24

 أعجٕع 211 ٚزؾذد الؽمًب (2( ) 27خبفخ ثًٍ أكًم دٔسح انفشد األعبط سلى ) ثشَبيظ انشيبٚخ انزؤعٛغٛخ  25

 أعجٕع 211 ٚزؾذد الؽمًب (2( ) 27خبفخ ثًٍ أكًم دٔسح انفشد األعبط سلى ) ثشَبيظ يكبفؾخ انؾغت  26

 أعجٕع 211 ٚزؾذد الؽمًب (2( ) 27خبفخ ثًٍ أكًم دٔسح انفشد األعبط سلى ) ثشَبيظ انؼًهٛبد انخبفخ  27
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  --::لقطاعات التالية لقطاعات التالية املسارات التدريبية لإلشراف األكادميي املشرتك لاملسارات التدريبية لإلشراف األكادميي املشرتك ل
  

  ..انًذٌزٌت انعبيت نكهٍت انًهك فهذ األيٍُت انًذٌزٌت انعبيت نكهٍت انًهك فهذ األيٍُت   --66

  ..انًذٌزٌت انعبيت نهسجىٌ انًذٌزٌت انعبيت نهسجىٌ     --22

  ..دٌىاٌ انىسارة دٌىاٌ انىسارة   --44
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انًسبراث انتذرٌبً  نهًذٌزٌت انعبيت نكهٍت انًهك فهذ األيٍُتانًسبراث انتذرٌبً  نهًذٌزٌت انعبيت نكهٍت انًهك فهذ األيٍُت       
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  َهبٌت انبزَبيجَهبٌت انبزَبيج  بذاٌت انبزَبيجبذاٌت انبزَبيج  يذة انبزَبيجيذة انبزَبيج

  هـهـ03210321//11//3333الخميس الخميس   هـهـ03210321//0101//0101األحد األحد   أسبوعا  أسبوعا  ( ( 2323))

  انهذف انعبو نهبزَبيج انهذف انعبو نهبزَبيج 

( ( انكهٍتانكهٍت))يٍ خالل تحقٍق انتكبيم بٍٍ انجبَب األكبدًًٌ يٍ خالل تحقٍق انتكبيم بٍٍ انجبَب األكبدًًٌ ( ( كهٍت انًهك فهذ األيٍُتكهٍت انًهك فهذ األيٍُت))تعشٌش انجبَب انًهبري نخزٌجً كهٍت انًهك فهذ األيٍُت انًعٍٍٍُ حذٌثًب فً قطبع تعشٌش انجبَب انًهبري نخزٌجً كهٍت انًهك فهذ األيٍُت انًعٍٍٍُ حذٌثًب فً قطبع 
  ((انقطبعانقطبع))وانجبَب انتطبٍقً فً بٍئت انعًم انحقٍقت وانجبَب انتطبٍقً فً بٍئت انعًم انحقٍقت 

  انتفصٍهٍت نهبزايجانتفصٍهٍت نهبزايجاألهذاف األهذاف 

  تأهيلي الخريج للعمل بالكلية تأهيلي الخريج للعمل بالكلية   00

  تنمية المهارات الميدانية الالزمة لضباط الكلية تنمية المهارات الميدانية الالزمة لضباط الكلية   33

  التعرف على أساليب وطرق التدريس الحديثة ، وتطبيقها التعرف على أساليب وطرق التدريس الحديثة ، وتطبيقها   22

  الممارسة الفعلية للعمل تحت إشراف موجهين وظيفيين من أصحاب الخبرة والتأهيل الممارسة الفعلية للعمل تحت إشراف موجهين وظيفيين من أصحاب الخبرة والتأهيل   33

  يزاحم تقٍٍى انبزَبيجيزاحم تقٍٍى انبزَبيج

  َهبٌتهبَهبٌتهب  بذاٌتهببذاٌتهب  يذة انًزحهتيذة انًزحهت  انذوراث انتً تُفذ خالل انًزحهتانذوراث انتً تُفذ خالل انًزحهت  انًزحهتانًزحهت

  هـهـ03210321//0303//1313الخميس الخميس   هـهـ03210321//0101//0101األحداألحد  أسابيعأسابيع( ( 88))  الدورة التأهيلية ألعمال الكليةالدورة التأهيلية ألعمال الكلية  األونى األونى 

  هـهـ03210321//1313//0303الخميس الخميس   هـهـ03210321//0303//3030األحداألحد  أسابيعأسابيع( ( 88))  دورة تنمية المهارات الميدانيةدورة تنمية المهارات الميدانية  انثبٍَتانثبٍَت

  هـهـ03210321//1313//0808الخميس الخميس   هـهـ03210321//1313//0101األحداألحد  أسابيعأسابيع( ( 88))  دورة طرق التدريسدورة طرق التدريس  انثبنثتانثبنثت

  هـهـ03210321//1111//3333الخميس الخميس   هـهـ03210321//1313//3030األحداألحد  أسابيعأسابيع( ( 88))  التدوير الوظيفيالتدوير الوظيفي  انزابعتانزابعت
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  نهاية املرحلةنهاية املرحلة  بداية املرحلةبداية املرحلة  هدة املرحلةهدة املرحلة
  هـهـ03210321//0101//1313اخلويساخلويس  هـهـ03210321//0101//0101األحد األحد   أسابيع أسابيع   88

  ايعاّ يًُسذ١ًايعاّ يًُسذ١ً  اوهدفاوهدف
  تأٌٖٝ ارتسٜخ يًعٌُ بايه١ًٝتأٌٖٝ ارتسٜخ يًعٌُ بايه١ًٝ

  ((املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً ) ) األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً 

  زفع َعدٍ ايًٝاق١ يًُتدزب زفع َعدٍ ايًٝاق١ يًُتدزب   11

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا باوهٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًه١ًٝ ٚاملٗاّ ايس٥ٝط١ٝ إلدازاتٗا املدتًا١ يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا باوهٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًه١ًٝ ٚاملٗاّ ايس٥ٝط١ٝ إلدازاتٗا املدتًا١   22

  ..ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝا  اييت حتدد ذكٛم ايكياط ٚٚاجيات٘ ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝا  اييت حتدد ذكٛم ايكياط ٚٚاجيات٘ , , ( ( ْعاّ خد١َ ايكياط ْعاّ خد١َ ايكياط ) ) املتدزب ًًَُا باألْع١ُ ارتاؾ١ بايكياط املتدزب ًًَُا باألْع١ُ ارتاؾ١ بايكياط يٕ ٜهٕٛ يٕ ٜهٕٛ   33

  . .   يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايتعاٌَ َع ايسؤضا٤ ٚاملسؤٚضنييٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايتعاٌَ َع ايسؤضا٤ ٚاملسؤٚضني  44

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً اختاذ ايكساز يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً اختاذ ايكساز   55

  ..ايٛقت ايٛقت   يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً إداز٠يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً إداز٠  66

  ..يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا بايلثكاف١ ايعطهس١ٜ ايالش١َ يكابط ايه١ًٝ يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا بايلثكاف١ ايعطهس١ٜ ايالش١َ يكابط ايه١ًٝ   77

    األْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ًاألْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ً

  ..يْػط١  تدزٜي١ٝ َٝدا١ْٝ  ي املػا٠ ايعطهس١ٜ ٚيًٝاق١ اييد١ْٝ يْػط١  تدزٜي١ٝ َٝدا١ْٝ  ي املػا٠ ايعطهس١ٜ ٚيًٝاق١ اييد١ْٝ   11

  ..إلدازتٗا املدتًا١ إلدازتٗا املدتًا١ ستاقسا  يًتعسٜف باوهٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًه١ًٝ ٚاملٗاّ ايس٥ٝط١ٝ ستاقسا  يًتعسٜف باوهٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًه١ًٝ ٚاملٗاّ ايس٥ٝط١ٝ   22

  ..ستاقسا  يًتعسٜف باوهٝهٌ بٓعاّ خد١َ ايكياط ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝا  اييت حتدد ذكٛم ايكابط ٚٚاجيات٘ ستاقسا  يًتعسٜف باوهٝهٌ بٓعاّ خد١َ ايكياط ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝا  اييت حتدد ذكٛم ايكابط ٚٚاجيات٘   33

  . . يْػط١ تدزٜي١ٝ َٝدا١ْٝ ع٢ً َٗاّ قا٥د اياؿٌٝ  ي ايتعاٌَ َع ايسؤضا٤ ٚاملسؤٚضني يْػط١ تدزٜي١ٝ َٝدا١ْٝ ع٢ً َٗاّ قا٥د اياؿٌٝ  ي ايتعاٌَ َع ايسؤضا٤ ٚاملسؤٚضني   44

  ..مبٗاّ قا٥د اياؿٌٝ مبٗاّ قا٥د اياؿٌٝ يْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً إجسا٤ا  اختاذ ايكساز إثٓا٤ ايكٝاّ يْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً إجسا٤ا  اختاذ ايكساز إثٓا٤ ايكٝاّ   55

  ..يْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً َتابع١ تطيٝل ايربْاَخ ايَٝٛٞ يًطًي١ بايهتا٥ب يْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً َتابع١ تطيٝل ايربْاَخ ايَٝٛٞ يًطًي١ بايهتا٥ب   66

  ..ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً ايلثكاف١ ايعطهس١ٜ ايالش١َ قابط ايه١ًٝ ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً ايلثكاف١ ايعطهس١ٜ ايالش١َ قابط ايه١ًٝ   77
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  نهاية املرحلةنهاية املرحلة  بداية املرحلةبداية املرحلة  هدة املرحلةهدة املرحلة
  هـهـ03203277//11//0303اخلويساخلويس  هـهـ03210321//0101//1010األحد األحد   أسابيع أسابيع   88

  اوهدف ايعاّ يًُسذ١ًاوهدف ايعاّ يًُسذ١ً
  ت١ُٝٓ املٗازا  املٝدا١ْٝ ايالش١َ يكياط ايه١ًٝ ت١ُٝٓ املٗازا  املٝدا١ْٝ ايالش١َ يكياط ايه١ًٝ 

  ((املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً ) ) األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً 

  زفع َعدٍ ايًٝاق١ يًُتدزب زفع َعدٍ ايًٝاق١ يًُتدزب   11

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايسَا١ٜ ايؿرٝر١ باملطدع يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايسَا١ٜ ايؿرٝر١ باملطدع   22

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايطياذ١ بايطسٜك١ ايؿرٝر١ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايطياذ١ بايطسٜك١ ايؿرٝر١   33

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً قٝاد٠ ايدزجا  ايٓاز١ٜ بايطسٜك١ ايط١ًُٝ ٚاآل١َٓ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً قٝاد٠ ايدزجا  ايٓاز١ٜ بايطسٜك١ ايط١ًُٝ ٚاآل١َٓ   44

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايدفاع عٔ ايٓاظ ٚايكتاٍ باألٜدٟيٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايدفاع عٔ ايٓاظ ٚايكتاٍ باألٜدٟ  55

    األْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ًاألْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ً

  ..تدزٜي١ٝ َٝدا١ْٝ  ي املػا٠ ايعطهس١ٜ ٚيًٝاق١ اييد١ْٝ تدزٜي١ٝ َٝدا١ْٝ  ي املػا٠ ايعطهس١ٜ ٚيًٝاق١ اييد١ْٝ يْػط١  يْػط١    11

  يْػط١ تدزٜي١ٝ تطيٝك١ٝ ع٢ً ايسَا١ٜ باملطدع  ي األٚقاع املدتًا١ يْػط١ تدزٜي١ٝ تطيٝك١ٝ ع٢ً ايسَا١ٜ باملطدع  ي األٚقاع املدتًا١   22

  يْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً ايطياذ١ بأٚقاعٗا املدتًا١ يْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً ايطياذ١ بأٚقاعٗا املدتًا١   33

  يْػط١ تدزٜي١ٝ تطيٝك١ٝ ع٢ً قٝاد٠ ايدزاج١ ايٓاز١ٜ يْػط١ تدزٜي١ٝ تطيٝك١ٝ ع٢ً قٝاد٠ ايدزاج١ ايٓاز١ٜ   44

  ايدفاع عٔ ايٓاظ ٚايكتاٍ باألٜدٟايدفاع عٔ ايٓاظ ٚايكتاٍ باألٜدٟيْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً طسم ٚيضايٝب يْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً طسم ٚيضايٝب   55
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  نهاية املرحلةنهاية املرحلة  بداية املرحلةبداية املرحلة  هدة املرحلةهدة املرحلة
  هـهـ03203277//1313//0808اخلويساخلويس  هـهـ03203277//1111//0707األحد األحد   أسابيع أسابيع   88

  اوهدف ايعاّ يًُسذ١ًاوهدف ايعاّ يًُسذ١ً
  ايتعسف ع٢ً يضايٝب ٚطسم ايتدزٜظ اذتدٜلث١ , ٚتطيٝكٗاايتعسف ع٢ً يضايٝب ٚطسم ايتدزٜظ اذتدٜلث١ , ٚتطيٝكٗا

  ((ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً املعازف املعازف ) ) األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً 

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً إعداد املٓاٖخ ايرتب١ٜٛ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً إعداد املٓاٖخ ايرتب١ٜٛ   11

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايتدطٝط يًتدزٜظ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايتدطٝط يًتدزٜظ   22

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايتدزٜظ باألضايٝب اذتدٜلث١ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايتدزٜظ باألضايٝب اذتدٜلث١   33

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً اضتدداّ اذتاضب اآليٞ  ي ايتعًِ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً اضتدداّ اذتاضب اآليٞ  ي ايتعًِ   44

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً تؿُِٝ ايرباَخ ٚاذتكا٥ب ايتدزٜي١ٝ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً تؿُِٝ ايرباَخ ٚاذتكا٥ب ايتدزٜي١ٝ   55

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً اضتدداّ األضايٝب املدتًا١ يالختيازا  ٚاملكاٜٝظ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً اضتدداّ األضايٝب املدتًا١ يالختيازا  ٚاملكاٜٝظ   66

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا مبٓاٖخ اييرث ايعًُٞ يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا مبٓاٖخ اييرث ايعًُٞ   77

    ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ًايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ًاألْػط١ األْػط١ 

  ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً إعداد املٓاٖخ ايرتب١ٜٛ ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً إعداد املٓاٖخ ايرتب١ٜٛ   11

  ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً ختطٝط ايتدزٜظ ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً ختطٝط ايتدزٜظ   22

  ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً َٗازا  ايتدزٜظ اذتدٜلث١ ٚتطيٝكٗاستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً َٗازا  ايتدزٜظ اذتدٜلث١ ٚتطيٝكٗا  33

  ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً اضتدداّ اذتاضب اآليٞ  ي ايتعًِٝ ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً اضتدداّ اذتاضب اآليٞ  ي ايتعًِٝ   44

  ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً تؿُِٝ ايرباَخ ٚاذتكا٥ب ايتدزٜي١ٝ ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً تؿُِٝ ايرباَخ ٚاذتكا٥ب ايتدزٜي١ٝ   55

  ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً االختيازا  ٚاملكاٜٝظستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً االختيازا  ٚاملكاٜٝظ  66

  ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً َٓاٖخ اييرث ايعًُٞ ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً َٓاٖخ اييرث ايعًُٞ   77
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  نهاية املرحلةنهاية املرحلة  بداية املرحلةبداية املرحلة  هدة املرحلةهدة املرحلة
  هـهـ03203277//1111//1111اخلويساخلويس  هـهـ03203277//1313//1010األحد األحد   أسابيع أسابيع   88

  ايعاّ يًُسذ١ًايعاّ يًُسذ١ًاوهدف اوهدف 
  املُازض١ اياع١ًٝ يًعٌُ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ يؾراب ارترب٠ ٚايتأٌٖٝ املُازض١ اياع١ًٝ يًعٌُ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ يؾراب ارترب٠ ٚايتأٌٖٝ 

  ((املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً ) ) األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً 

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ نعكٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ  ي ايكاعا  ٚاياؿٍٛ ايدزاض١ٝ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ نعكٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ  ي ايكاعا  ٚاياؿٍٛ ايدزاض١ٝ   11

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ نكابط ئَ  ي يقطاّ ايػسط١ ايعطهس١ٜ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ نكابط ئَ  ي يقطاّ ايػسط١ ايعطهس١ٜ   22

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ نكابط إدازٟ بإدازا  ايه١ًٝ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ نكابط إدازٟ بإدازا  ايه١ًٝ   33

  دزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ نكا٥د فؿٌٝ بهتا٥ب ايطًي١ دزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ نكا٥د فؿٌٝ بهتا٥ب ايطًي١ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قايٕ ٜهٕٛ املتدزب قا  44

    األْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ًاألْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ً

  َٔ يعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يؾراب ارترب٠ ٚايهاا٠٤ َٔ يعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يؾراب ارترب٠ ٚايهاا٠٤   ممازض١ ايعٌُ األنادميٞ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝنيممازض١ ايعٌُ األنادميٞ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني  11

  ممازض١ يعُاٍ ذاغ األَٔ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ قياط ايػسط١ ايعطهس١ٜ ممازض١ يعُاٍ ذاغ األَٔ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ قياط ايػسط١ ايعطهس١ٜ   22

  ممازض١ ايعٌُ اإلدازٟ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ قياط اإلداز٠ ايعا١َ يًػسٕٚ اإلداز١ٜ ممازض١ ايعٌُ اإلدازٟ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ قياط اإلداز٠ ايعا١َ يًػسٕٚ اإلداز١ٜ   33

  ممازض١ يعُاٍ قا٥د اياؿٌٝ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ قٝاد٠ نتا٥ب ايطًي١ ممازض١ يعُاٍ قا٥د اياؿٌٝ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ قٝاد٠ نتا٥ب ايطًي١   44
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  نقطبع انسجىٌ نقطبع انسجىٌ انًسبراث انتذرٌبً  انًسبراث انتذرٌبً  
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  َهبٌت انبزَبيجَهبٌت انبزَبيج  بذاٌت انبزَبيجبذاٌت انبزَبيج  يذة انبزَبيجيذة انبزَبيج

  هـهـ03210321//11//3333الخميس الخميس   هـهـ03210321//0101//0101األحد األحد   أسبوعا  أسبوعا  ( ( 2323))

  انهذف انعبو نهبزَبيج انهذف انعبو نهبزَبيج 

وانجبَب وانجبَب ( ( انكهٍتانكهٍت))يٍ خالل تحقٍق انتكبيم بٍٍ انجبَب األكبدًًٌ يٍ خالل تحقٍق انتكبيم بٍٍ انجبَب األكبدًًٌ ( ( انسجىٌ انسجىٌ ))تعشٌش انجبَب انًهبري نخزٌجً كهٍت انًهك فهذ األيٍُت انًعٍٍٍُ حذٌثًب فً قطبع تعشٌش انجبَب انًهبري نخزٌجً كهٍت انًهك فهذ األيٍُت انًعٍٍٍُ حذٌثًب فً قطبع 
  ..((انقطبعانقطبع))انتطبٍقً فً بٍئت انعًم انحقٍقت انتطبٍقً فً بٍئت انعًم انحقٍقت 

  األهذاف انتفصٍهٍت نهبزايجاألهذاف انتفصٍهٍت نهبزايج

  ..أن يكون المتدرب ملما   بأمن وإعمال السجونأن يكون المتدرب ملما   بأمن وإعمال السجون  00

  ..أن يكون المتدرب ملما  بإجراءات امن وحماية المواقع أن يكون المتدرب ملما  بإجراءات امن وحماية المواقع   33

  . . أن يكون المتدرب ملما  بإجراءات امن وحماية الشخصيات المهمة أن يكون المتدرب ملما  بإجراءات امن وحماية الشخصيات المهمة   22

  . . الممارسة الفعلية ألعمال قطاع السجون تحت إشراف موجهين وظيفيين من أصحاب الخبرة والتأهيلالممارسة الفعلية ألعمال قطاع السجون تحت إشراف موجهين وظيفيين من أصحاب الخبرة والتأهيل  33

  يزاحم تقٍٍى انبزَبيجيزاحم تقٍٍى انبزَبيج

  َهبٌتهبَهبٌتهب  بذاٌتهببذاٌتهب  يذة انًزحهتيذة انًزحهت  انذوراث انتً تُفذ خالل انًزحهتانذوراث انتً تُفذ خالل انًزحهت  انًزحهتانًزحهت

  هـهـ03210321//0303//33الخميس الخميس   هـهـ03210321//0101//0101األحداألحد  أسابيعأسابيع( ( 88))  دورة امن وأعمال السجون دورة امن وأعمال السجون   األونى األونى 

  هـهـ03210321//1313//0303الخميس الخميس   هـهـ03210321//0303//3030األحداألحد  أسابيعأسابيع( ( 88))  امن وحماية المواقع امن وحماية المواقع دورة دورة   انثبٍَتانثبٍَت

  هـهـ03210321//1313//0808الخميس الخميس   هـهـ03210321//1313//0101األحداألحد  أسابيعأسابيع( ( 88))  دورة امن وحماية الشخصيات دورة امن وحماية الشخصيات   انثبنثتانثبنثت

  هـهـ03210321//1111//3333الخميس الخميس   هـهـ03210321//1313//3030األحداألحد  أسابيعأسابيع( ( 88))  الوظيفيالوظيفيالتدوير التدوير   انزابعتانزابعت
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  نهاية املرحلةنهاية املرحلة  بداية املرحلةبداية املرحلة  هدة املرحلةهدة املرحلة
  هـهـ03210321//0101//1313اخلويساخلويس  هـهـ03210321//0101//0101األحد األحد   أسابيع أسابيع   88

  اوهدف ايعاّ يًُسذ١ًاوهدف ايعاّ يًُسذ١ً
  ..يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا بأَٔ ٚيعُاٍ ايطحٕٛ يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا بأَٔ ٚيعُاٍ ايطحٕٛ 

  ((املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً ) ) األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً 

    ..بايٛاجيا  ٚاألْع١ُ ارتاؾ١ بأعُاٍ ايطحٕٛ بايٛاجيا  ٚاألْع١ُ ارتاؾ١ بأعُاٍ ايطحٕٛ يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا   11

  ..ٚإجسا٤ا  قكاٜا ايطحٓا٤ ٚإجسا٤ا  قكاٜا ايطحٓا٤ ْع١ُ ْع١ُ يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا بأيٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا بأ  22

    ..انتػاف املٛاد املددز٠ ٚطسم َهافرتٗا انتػاف املٛاد املددز٠ ٚطسم َهافرتٗا يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً   33

  ..ًًَُا بٓعاّ اإلجسا٤ا  ادتصا١ٝ٥ ٚايطحٔ ٚايتٛقٝف ًًَُا بٓعاّ اإلجسا٤ا  ادتصا١ٝ٥ ٚايطحٔ ٚايتٛقٝف يٕ ٜهٕٛ املتدزب يٕ ٜهٕٛ املتدزب   44

    ..ًًَُا بأضايٝب ايتدطٝط  ي َٛاج١ٗ األشَا  قيٌ ذدٚثٗا ًًَُا بأضايٝب ايتدطٝط  ي َٛاج١ٗ األشَا  قيٌ ذدٚثٗا يٕ ٜهٕٛ املتدزب يٕ ٜهٕٛ املتدزب   55

  ..ًًَُا باإلجسا٤ا  ارتاؾ١ بتحٗٝص احملهّٛ عًٝ٘ بتٓاٝر اذتد ايػسعٞ يٚ ايكؿافًًَُا باإلجسا٤ا  ارتاؾ١ بتحٗٝص احملهّٛ عًٝ٘ بتٓاٝر اذتد ايػسعٞ يٚ ايكؿافيٕ ٜهٕٛ املتدزب يٕ ٜهٕٛ املتدزب   66

  . . ًًَُا بايكٛاعد ارتاؾ١ بٓكٌ ايطحٓا٤ ٚاضتالَِٗ ًًَُا بايكٛاعد ارتاؾ١ بٓكٌ ايطحٓا٤ ٚاضتالَِٗ يٕ ٜهٕٛ املتدزب يٕ ٜهٕٛ املتدزب   77

  ..زفع َعدٍ ايًٝاق١ اييد١ْٝ يًُتدزب زفع َعدٍ ايًٝاق١ اييد١ْٝ يًُتدزب   88

  األْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ً األْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ً 

    ..بايٛاجيا  ٚاألْع١ُ ارتاؾ١ بأعُاٍ ايطحٕٛ بايٛاجيا  ٚاألْع١ُ ارتاؾ١ بأعُاٍ ايطحٕٛ   ستاقسا  يًتعسٜف ستاقسا  يًتعسٜف   11

  ..ٚإجسا٤ا  قكاٜا ايطحٓا٤ ٚإجسا٤ا  قكاٜا ايطحٓا٤ ْع١ُ ْع١ُ ستاقسا  يًتعسٜف بأستاقسا  يًتعسٜف بأ  22

    ..انتػاف املٛاد املددز٠ ٚطسم َهافرتٗا انتػاف املٛاد املددز٠ ٚطسم َهافرتٗا   ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً   33

  ..ستاقسا  يًتعسٜف  بٓعاّ اإلجسا٤ا  ادتصا١ٝ٥ ٚايطحٔ ٚايتٛقٝف ستاقسا  يًتعسٜف  بٓعاّ اإلجسا٤ا  ادتصا١ٝ٥ ٚايطحٔ ٚايتٛقٝف   44

    ..ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً  يضايٝب ايتدطٝط  ي َٛاج١ٗ األشَا  قيٌ ذدٚثٗا ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً  يضايٝب ايتدطٝط  ي َٛاج١ٗ األشَا  قيٌ ذدٚثٗا   55

  ..بتٓاٝر اذتد ايػسعٞ يٚ ايكؿافبتٓاٝر اذتد ايػسعٞ يٚ ايكؿافستاقسا  يًتعسٜف  باإلجسا٤ا  ارتاؾ١ بتحٗٝص احملهّٛ عًٝ٘ ستاقسا  يًتعسٜف  باإلجسا٤ا  ارتاؾ١ بتحٗٝص احملهّٛ عًٝ٘   66

  . . ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً  ايكٛاعد ارتاؾ١ بٓكٌ ايطحٓا٤ ٚاضتالَِٗ ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً  ايكٛاعد ارتاؾ١ بٓكٌ ايطحٓا٤ ٚاضتالَِٗ   77

  ..ختؿٝـ بسْاَخ ْٛعٞ يسفع َعدٍ ايًٝاق١ اييد١ْٝ َٔ خالٍ ذؿـ ؾياذ١ٝ  ختؿٝـ بسْاَخ ْٛعٞ يسفع َعدٍ ايًٝاق١ اييد١ْٝ َٔ خالٍ ذؿـ ؾياذ١ٝ    88
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  نقطبع دٌىاٌ انىسارةنقطبع دٌىاٌ انىسارةانًسبراث انتذرٌبً  انًسبراث انتذرٌبً  
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  َهبٌت انبزَبيجَهبٌت انبزَبيج  انبزَبيجانبزَبيجبذاٌت بذاٌت   يذة انبزَبيجيذة انبزَبيج

  هـهـ03210321//11//3333الخميس الخميس   هـهـ03210321//0101//0101األحد األحد   أسبوعا  أسبوعا  ( ( 2323))

  انهذف انعبو نهبزَبيج انهذف انعبو نهبزَبيج 

( ( انكهٍتانكهٍت))يٍ خالل تحقٍق انتكبيم بٍٍ انجبَب األكبدًًٌ يٍ خالل تحقٍق انتكبيم بٍٍ انجبَب األكبدًًٌ ( ( دٌىاٌ انىسارةدٌىاٌ انىسارة))تعشٌش انجبَب انًهبري نخزٌجً كهٍت انًهك فهذ األيٍُت انًعٍٍٍُ حذٌثًب فً قطبع تعشٌش انجبَب انًهبري نخزٌجً كهٍت انًهك فهذ األيٍُت انًعٍٍٍُ حذٌثًب فً قطبع 
  ((انقطبعانقطبع))انتطبٍقً فً بٍئت انعًم انحقٍقت انتطبٍقً فً بٍئت انعًم انحقٍقت وانجبَب وانجبَب 

  األهذاف انتفصٍهٍت نهبزايجاألهذاف انتفصٍهٍت نهبزايج

  تأهيلي الخريج للعمل في إحدى إدارات ديوان الوزارة تأهيلي الخريج للعمل في إحدى إدارات ديوان الوزارة   00

  تنمية المهارات الميدانية الالزمة لضباط األمنتنمية المهارات الميدانية الالزمة لضباط األمن  33

  تنمية المهارات اإلدارية والقيادية تنمية المهارات اإلدارية والقيادية   22

  الممارسة الفعلية للعمل تحت إشراف موجهين وظيفيين من أصحاب الخبرة والتأهيل الممارسة الفعلية للعمل تحت إشراف موجهين وظيفيين من أصحاب الخبرة والتأهيل   33

  يزاحم تقٍٍى انبزَبيجيزاحم تقٍٍى انبزَبيج

  َهبٌتهبَهبٌتهب  بذاٌتهببذاٌتهب  يذة انًزحهتيذة انًزحهت  انذوراث انتً تُفذ خالل انًزحهتانذوراث انتً تُفذ خالل انًزحهت  انًزحهتانًزحهت

  هـهـ03210321//0303//33الخميس الخميس   هـهـ03210321//0101//0101األحداألحد  أسابيعأسابيع( ( 88))  القطاعالقطاع  الدورة التأهيلية ألعمالالدورة التأهيلية ألعمال  األونى األونى 

  هـهـ03210321//1313//0303الخميس الخميس   هـهـ03210321//0303//3030األحداألحد  أسابيعأسابيع( ( 88))  دورة تنمية المهارات الميدانيةدورة تنمية المهارات الميدانية  انثبٍَتانثبٍَت

  هـهـ03210321//1313//0808الخميس الخميس   هـهـ03210321//1313//0101األحداألحد  أسابيعأسابيع( ( 88))  دورة تنمية المهارات اإلدارية والقياديةدورة تنمية المهارات اإلدارية والقيادية  انثبنثتانثبنثت

  هـهـ03210321//1111//3333الخميس الخميس   هـهـ03210321//1313//3030األحداألحد  أسابيعأسابيع( ( 88))  التدوير الوظيفيالتدوير الوظيفي  انزابعتانزابعت
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  اوهدف ايعاّ يًُسذ١ًاوهدف ايعاّ يًُسذ١ً
   ي إذد٣ إدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠ ي إذد٣ إدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠تأٌٖٝ ارتسٜخ يًعٌُ تأٌٖٝ ارتسٜخ يًعٌُ 

  ((املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً ) ) األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً 

  زفع َعدٍ ايًٝاق١ يًُتدزب زفع َعدٍ ايًٝاق١ يًُتدزب   11

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا باوهٝهٌ ايتٓعُٝٞ يدٜٛإ ايٛشاز٠  ٚاملٗاّ ايس٥ٝط١ٝ إلدازاتٗا املدتًا١ يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا باوهٝهٌ ايتٓعُٝٞ يدٜٛإ ايٛشاز٠  ٚاملٗاّ ايس٥ٝط١ٝ إلدازاتٗا املدتًا١   22

  ..ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝا  اييت حتدد ذكٛم ايكياط ٚٚاجيات٘ ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝا  اييت حتدد ذكٛم ايكياط ٚٚاجيات٘ , , ( ( ْعاّ خد١َ ايكياط ْعاّ خد١َ ايكياط ) ) يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا باألْع١ُ ارتاؾ١ بايكياط يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا باألْع١ُ ارتاؾ١ بايكياط   33

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايتعاٌَ َع اذتاضب اآليٞ ٚاالْرتْت ملُازض١ املٗاّ ايٛظٝا١ٝ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايتعاٌَ َع اذتاضب اآليٞ ٚاالْرتْت ملُازض١ املٗاّ ايٛظٝا١ٝ   44

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً إداز٠ املًاا  إيهرتًْٚٝايٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً إداز٠ املًاا  إيهرتًْٚٝا  55

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً إعداد ادتداٍٚ ٚاإلذؿا٤ا  ٚايسضّٛ اييٝا١ْٝ عٔ طسٜل بسْاَخ األنطٌ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً إعداد ادتداٍٚ ٚاإلذؿا٤ا  ٚايسضّٛ اييٝا١ْٝ عٔ طسٜل بسْاَخ األنطٌ   66

  قادزًا ع٢ً ايتعاٌَ َع قٛاعد اييٝاْا  عٔ طسٜل بسْاَخ األنطظقادزًا ع٢ً ايتعاٌَ َع قٛاعد اييٝاْا  عٔ طسٜل بسْاَخ األنطظيٕ ٜهٕٛ املتدزب يٕ ٜهٕٛ املتدزب   77

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً اضتدداّ اذتاضب  ي تكدِٜ ايعسٚض باضتدداّ بسْاَخ ايياٚزبٜٛٓت  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً اضتدداّ اذتاضب  ي تكدِٜ ايعسٚض باضتدداّ بسْاَخ ايياٚزبٜٛٓت    88

  نهاية املرحلةنهاية املرحلة  بداية املرحلةبداية املرحلة  هدة املرحلةهدة املرحلة
  هـهـ03210321//0101//1313اخلويساخلويس  هـهـ03210321//0101//0101األحد األحد   أسابيع أسابيع   88

  األْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ً األْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ً 

  يْػط١ تدزٜي١ٝ َٝدا١ْٝ  ي املػا٠ ايعطهس١ٜ ٚايًٝاق١ اييد١ْٝ يْػط١ تدزٜي١ٝ َٝدا١ْٝ  ي املػا٠ ايعطهس١ٜ ٚايًٝاق١ اييد١ْٝ   11

  ستاقسا  يًتعسٜف باوهٝهٌ ايتٓعُٝٞ يدٜٛإ ايٛشاز٠ ٚاملٗاّ ايس٥ٝط١ٝ إلدازتٗا املدتًا١ ستاقسا  يًتعسٜف باوهٝهٌ ايتٓعُٝٞ يدٜٛإ ايٛشاز٠ ٚاملٗاّ ايس٥ٝط١ٝ إلدازتٗا املدتًا١   22

  ستاقسا  يًتعسٜف بٓعاّ خد١َ ايكياط ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝا  اييت حتدد ذكٛم ايكياط ٚٚاجيات٘ ستاقسا  يًتعسٜف بٓعاّ خد١َ ايكياط ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝا  اييت حتدد ذكٛم ايكياط ٚٚاجيات٘   33

  يْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً بساَخ ٚتطيٝكا  اذتاضب اآليٞ ذا  ايعالق١ بايعٌُ  ي دٜٛإ ايٛشاز٠ يْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً بساَخ ٚتطيٝكا  اذتاضب اآليٞ ذا  ايعالق١ بايعٌُ  ي دٜٛإ ايٛشاز٠   44

  ٚٚزدٚٚزد  تتيْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً بساَخ َاٜهسٚضٛفيْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً بساَخ َاٜهسٚضٛف  55

  ٌ ٌ ينطينط  تتيْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً بساَخ َاٜهسٚضٛفيْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً بساَخ َاٜهسٚضٛف  66

  ينطظ ينطظ   تتيْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً بساَخ َاٜهسٚضٛفيْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً بساَخ َاٜهسٚضٛف  77

  باٚزبٜٛٓتباٚزبٜٛٓت  تتيْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً بساَخ َاٜهسٚضٛفيْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً بساَخ َاٜهسٚضٛف  88
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  نهاية املرحلةنهاية املرحلة  بداية املرحلةبداية املرحلة  هدة املرحلةهدة املرحلة
  هـهـ03203277//11//0303اخلويساخلويس  هـهـ03210321//0101//1010األحد األحد   أسابيع أسابيع   88

  اوهدف ايعاّ يًُسذ١ًاوهدف ايعاّ يًُسذ١ً
  يكياط األَٔيكياط األَٔت١ُٝٓ املٗازا  املٝدا١ْٝ ايالش١َ ت١ُٝٓ املٗازا  املٝدا١ْٝ ايالش١َ 

  ((املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً ) ) األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً 

  زفع َعدٍ ايًٝاق١ يًُتدزب زفع َعدٍ ايًٝاق١ يًُتدزب   11

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايسَا١ٜ ايؿرٝر١ باملطدع يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايسَا١ٜ ايؿرٝر١ باملطدع   22

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايطياذ١ بايطسٜك١ ايؿرٝر١ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايطياذ١ بايطسٜك١ ايؿرٝر١   33

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً قٝاد٠ ايدزجا  ايٓاز١ٜ بايطسٜك١ ايط١ًُٝ ٚاآل١َٓ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً قٝاد٠ ايدزجا  ايٓاز١ٜ بايطسٜك١ ايط١ًُٝ ٚاآل١َٓ   44

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايدفاع عٔ ايٓاظ ٚايكتاٍ باألٜدٟيٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايدفاع عٔ ايٓاظ ٚايكتاٍ باألٜدٟ  55

    األْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ًاألْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ً

  ..يْػط١  تدزٜي١ٝ َٝدا١ْٝ  ي املػا٠ ايعطهس١ٜ ٚيًٝاق١ اييد١ْٝ يْػط١  تدزٜي١ٝ َٝدا١ْٝ  ي املػا٠ ايعطهس١ٜ ٚيًٝاق١ اييد١ْٝ   11

  يْػط١ تدزٜي١ٝ تطيٝك١ٝ ع٢ً ايسَا١ٜ باملطدع  ي األٚقاع املدتًا١ يْػط١ تدزٜي١ٝ تطيٝك١ٝ ع٢ً ايسَا١ٜ باملطدع  ي األٚقاع املدتًا١   22

  يْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً ايطياذ١ بأٚقاعٗا املدتًا١ يْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً ايطياذ١ بأٚقاعٗا املدتًا١   33

  يْػط١ تدزٜي١ٝ تطيٝك١ٝ ع٢ً قٝاد٠ ايدزاج١ ايٓاز١ٜ يْػط١ تدزٜي١ٝ تطيٝك١ٝ ع٢ً قٝاد٠ ايدزاج١ ايٓاز١ٜ   44

  يْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً طسم ٚيضايٝب ايدفاع عٔ ايٓاظ ٚايكتاٍ باألٜدٟيْػط١ تدزٜي١ٝ ع٢ً طسم ٚيضايٝب ايدفاع عٔ ايٓاظ ٚايكتاٍ باألٜدٟ  55
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  يًُسذ١ًيًُسذ١ًاوهدف ايعاّ اوهدف ايعاّ 
  ت١ُٝٓ املٗازا  اإلداز١ٜ ٚايكٝاد١ٜت١ُٝٓ املٗازا  اإلداز١ٜ ٚايكٝاد١ٜ

  نهاية املرحلةنهاية املرحلة  بداية املرحلةبداية املرحلة  هدة املرحلةهدة املرحلة
  هـهـ03203277//1313//0808اخلويساخلويس  هـهـ03203277//1111//0707األحد األحد   أسابيع أسابيع   88

  ((املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً ) ) األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً 

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا باملااِٖٝ ٚايتكٓٝا  اذتدٜلث١  ي ايكٝاد٠ اإلداز١ٜ يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا باملااِٖٝ ٚايتكٓٝا  اذتدٜلث١  ي ايكٝاد٠ اإلداز١ٜ   11

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايتاهري اإلبداعٞ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايتاهري اإلبداعٞ   22

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايتٛاؾٌ َع اآلخسٜٔ باعاي١ٝ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ايتٛاؾٌ َع اآلخسٜٔ باعاي١ٝ   33

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً جتدٜد األٚيٝا  ٚجدٚيتٗا يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً جتدٜد األٚيٝا  ٚجدٚيتٗا   44

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً حتٌُ قػٛط ايعٌُ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً حتٌُ قػٛط ايعٌُ   55

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً حتًٌٝ املػهال  ٚؾٓع ايكسازيٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً حتًٌٝ املػهال  ٚؾٓع ايكساز  66

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا بطسم إعداد ارتطط اإلضرتاتٝح١ٝ ٚايتػػ١ًٝٝيٕ ٜهٕٛ املتدزب ًًَُا بطسم إعداد ارتطط اإلضرتاتٝح١ٝ ٚايتػػ١ًٝٝ  77

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً تكِٝٝ يدا٤ ايعاًَني ٚحتاٝصِٖيٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً تكِٝٝ يدا٤ ايعاًَني ٚحتاٝصِٖ  88

  األْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ً األْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ً 

  ستاقسا  ٚتطيٝكا  عٔ املااِٖٝ ٚايتكٓٝا  اذتدٜلث١  ي ايكٝاد٠ اإلداز١ٜ ستاقسا  ٚتطيٝكا  عٔ املااِٖٝ ٚايتكٓٝا  اذتدٜلث١  ي ايكٝاد٠ اإلداز١ٜ   11

  ستاقسا  ٚتطيٝكا  عٔ ايتاهري اإلبداعٞستاقسا  ٚتطيٝكا  عٔ ايتاهري اإلبداعٞ  22

  ستاقسا  ٚتطيٝكا  عٔ يضايٝب ايتٛاؾٌ َع اآلخسٜٔ ستاقسا  ٚتطيٝكا  عٔ يضايٝب ايتٛاؾٌ َع اآلخسٜٔ   33

  ٚجدٚيتٗاٚجدٚيتٗاستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً حتدٜد األٚيٜٛا  ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً حتدٜد األٚيٜٛا    44

  ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً حتٌُ قػٛط ايعٌُ ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً حتٌُ قػٛط ايعٌُ   55

  ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً حتًٌٝ املػهال  ٚؾٓع ايكساز ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً حتًٌٝ املػهال  ٚؾٓع ايكساز   66

  ستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً إعداد ارتطط ٚاإلضرتاتٝح١ٝ ٚايتػػ١ًٝٝستاقسا  ٚتطيٝكا  ع٢ً إعداد ارتطط ٚاإلضرتاتٝح١ٝ ٚايتػػ١ًٝٝ  77
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  نهاية املرحلةنهاية املرحلة  بداية املرحلةبداية املرحلة  هدة املرحلةهدة املرحلة
  هـهـ03203277//1111//1111اخلويساخلويس  هـهـ03203277//1313//1010األحد األحد   أسابيع أسابيع   88

  اوهدف ايعاّ يًُسذ١ًاوهدف ايعاّ يًُسذ١ً
  املُازض١ اياع١ًٝ يًعٌُ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ يؾراب ارترب٠ ٚايتأٌٖٝ املُازض١ اياع١ًٝ يًعٌُ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ يؾراب ارترب٠ ٚايتأٌٖٝ 

  ((املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً املعازف ٚاملٗازا  املساد  انتطابٗا  ي ٖرٙ املسذ١ً ) ) األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً األٖداف ايتاؿ١ًٝٝ يًُسذ١ً 

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ ايكٝادٟ بإدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ ايكٝادٟ بإدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠   11

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ نكابط إدازٟ بإدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ نكابط إدازٟ بإدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠   22

  يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ ايتدؿؿٞ يًكياط ايعاًَني بإدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠ ذطب عٌُ نٌ إداز٠ يٕ ٜهٕٛ املتدزب قادزًا ع٢ً ممازض١ ايعٌُ ايتدؿؿٞ يًكياط ايعاًَني بإدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠ ذطب عٌُ نٌ إداز٠   33

  األْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ً األْػط١ ايتدزٜي١ٝ املتٛقع تٓاٝرٖا  ي ٖرٙ املسذ١ً 

  ممازض١ ايعٌُ ايكٝادٟ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ قٝادا  إدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠ ممازض١ ايعٌُ ايكٝادٟ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ قٝادا  إدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠   11

  ممازض١ ايعٌُ اإلدازٟ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ قياط ايػسٕٚ اإلداز١ٜ بإدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠ ممازض١ ايعٌُ اإلدازٟ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ قياط ايػسٕٚ اإلداز١ٜ بإدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠   22

  ممازض١ ايعٌُ اإلدازٟ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ ايكياط يؾراب ارترب٠  ي ايعٌُ ايتدؿؿٞ يهٌ إداز٠ َٔ إدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠ ممازض١ ايعٌُ اإلدازٟ حتت إغساف َٛجٗني ٚظٝاٝني َٔ ايكياط يؾراب ارترب٠  ي ايعٌُ ايتدؿؿٞ يهٌ إداز٠ َٔ إدازا  دٜٛإ ايٛشاز٠   33
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 ْـ1436/1437انزذسٚجٛخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ  نهؼبو انذساعٙ  انجشايظلغى 

لى
نش

ا
 

 جشَبيظاعى ان
 يغزٕٖ

 انذساعٍٛٛ
 انًذح ثبألعبثٛغ جشَبيظسلى ان

 َٔٓبٚزّ جشَبيظربسٚخ ثذاٚخ ان
 يغًٕع انًمبػذ

 ثبنًٛالد٘ ثبنٓغش٘

 25 17/11/2116ان11/11/2115ٗ 27/13/1437ان28/12/1436ٗ اعجٕع13 5 َمٛت -يالصو انؼًهٛبد انخبفخ نًكبفؾخ اإلسْبة 1

 25 17/11/2116ان11/11/2115ٗ 27/13/1437ان28/12/1436ٗ اعجٕع13 26 سائذ -يالصو انزخقـ انؼبو فٙ ىشق انزذسٚظ 2

  25 22/11/2115ان18/11/2115ٗ 19/11/1437ان15/11/1437ٗ أعجٕع 11 ػمٛذ -يالصو (انشٚبك )  يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔيٓبساد رذسٚت انًذسثٍٛ 3

 31 29/11/2115ان18/11/2115ٗ 16/11/1437ان15/11/1437ٗ بٌأعجٕػ 1 يذٍَٛٛ –مجبه  رؼضٚض األيٍ انفكش٘ 4

 25 12/11/2115إنٗ  11/11/2115 31/11/1437إنٗ  19/11/1437 أعجٕػبٌ 8 سائذ ــ ػمٛذ رًُٛخ انًٓبساد انمٛبدٚخ  5

  25 19/11/2115ان15/11/2115ٗ 17/12/1437 ان13/12/1437ٗ أعجٕع 12 ػمٛذ -يالصو (عذِ )  يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔيٓبساد رذسٚت انًذسثٍٛ 6

 25 13/12/2115إن22/11/2115ٗ 21/12/1437إن11/12/1437ٗ أعجٕػبٌ 3 ػمٛذ -يالصو ريٕٚش يٓبساد انًزؾذس اإلػاليٙ 7

  25 17/12/2115ان13/12/2115ٗ 16/13/1437ان12/13/1437ٗ أعجٕع 13 ػمٛذ -يالصو (انذيبو )  يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔيٓبساد رذسٚت انًذسثٍٛ 8

  25 31/12/2115ان27/12/2115ٗ 21/13/1437ان16/13/1437ٗ أعجٕع 1 ػمٛذ -يالصو رقًٛى انؾمبئت انزذسٚجٛخ  9

 25 28/14/2116ان17/11/2116ٗ 21/17/1437ان17/14/1437ٗ اعجٕع13 33 ػمٛذ-يالصو يكبفؾخ انًخذساد ٔانًؤصشاد انؼمهٛخ انزخقـ انؼبو فٙ 11

 25 28/14/2116ان17/11/2116ٗ 21/17/1437ان17/14/1437ٗ اعجٕع13 5 ػمٛذ -يالصو ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخخ انزشعًخ األيُٛانًقيهؾبد ٔ  11

 25 28/14/2116ان17/11/2116ٗ 21/17/1437ان17/14/1437ٗ اعجٕع13 34 ػمٛذ -يالصو أيٍ انغغٌٕ انزخقـ انؼبو فٙ 12

  25 28/11/2116ان24/11/2116ٗ 18/14/1437ان14/14/1437ٗ أعجٕع 14 ػمٛذ -يالصو (انًذُٚخ انًُٕسح )  انًذسثٍٛيٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔيٓبساد رذسٚت  13

  25 17/12/2116ان13/12/2116ٗ 19/15/1437ان15/15/1437ٗ أعجٕع 15 ػمٛذ -يالصو (ؽبئم )  يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔيٓبساد رذسٚت انًذسثٍٛ 14

 31 11/13/2116ان28/12/2116ٗ 31/15/1437ان19/15/1437ٗ أعجٕػبٌ 2 ػمٛذ -يالصو رؼضٚض األيٍ انفكش٘  15

 31 17/14/2116ان27/13/2116ٗ 29/16/1437ان18/16/1437ٗ أعجٕػبٌ  2 ػمٛذ -يالصو  (يزمذيخ ) ريٕٚش يٓبساد انًزؾذس اإلػاليٙ  16

 31 14/14/2116ان27/13/2116ٗ 29/16/1437ان18/16/1437ٗ اعبثٛغ3 2 ػمٛذ -يالصو (مجبه ) إداسح يكزجٛخ  17

  25 21/14/2116ان17/14/2116ٗ 14/17/1437ان11/17/1437ٗ أعجٕع 11 ػمٛذ -يالصو (أثٓب )  يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔيٓبساد رذسٚت انًذسثٍٛ 18

 31 15/15/2116ان24/14/2116ٗ 28/17/1437ان17/17/1437ٗ بٌأعجٕػ 2 ػمٛذ -يالصو عزئُبفٙ انؼغكش٘ٔانًغهظ األ رًُٛخ انًٓبساد انمبََٕٛخ ألػنبء انًغبنظ انزؤدٚجٛخ 19
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انؼًهٛبد انخبفخ نًكبفؾخ األسْبة                                 -:يغًٗ انجشَبيظ         

.تض٠ٚذ اٌؼجبؽ اٌٍّتسم١ٓ ثبٌجشٔبِح ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف ٚاٌخجشاد األ١ِٕخ ٌٍتؼبًِ ِغ ظب٘شح األس٘بة ١ِذا١ًٔب ٚٔظش٠ًب 

.ػبًِب زغت ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ  30أْ ال ٠ض٠ذ ػّش اٌّششر ػٓ . أْ تىْٛ ستجخ اٌّششر  ِٓ ِالصَ إٌٝ ٔم١ت

.إزؼبس تمش٠ش ؿجٟ ِٓ ِشخؼخ ٠ف١ذ ثأٔٗ الئك ؿج١ب  ػٕذ ِجبششتٗ ٌٍجشٔبِح .أْ ٠ىْٛ زبطاًل ػٍٝ شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط ػٍٝ األلً 

( .3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ * 

ػهٙ ثٍ ػجذاهلل انؾبٔ٘ .د/ انًمذو يظهٙ 

أعجٕع  13

2016/01/07ََ   اٌٝ  2015/ 10/11ِٓ  ـ٘ـ1437/ 03/27٘ـ  إٌٝ  1436/12/28ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ

 انؼهٕو انمبََٕٛخ  8 انمبٌَٕ انذٔنٙ نًكبفؾخ اإلسْبة 

 انؼهٕو األيُٛخ  4 رغشثخ انًًهكخ فٙ يكبفؾخ اإلسْبة 

 انؼهٕو االعزًبػٛخ  4 اإلػالو ٔاإلسْبة 

 انؼهٕو انؾشػٛخ  4 األيٍ انفكش٘ 

 انؼهٕو انؼغكشٚخ  41 انزشثٛخ انجذَٛخ ٔيٓبساد انًٛذاٌ 

 انؼهٕو انؼغكشٚخ  21 أعهؾخ ٔسيبٚخ 

 انؼهٕو انؼغكشٚخ  21 انمجل ٔانزفزٛؼ

 انؼهٕو انؼغكشٚخ  41 االلزؾبيبد

 انؼهٕو انؼغكشٚخ  52 أيٍ ٔؽًبٚخ انؾخقٛبد 

 انؼهٕو انؼغكشٚخ  8 انزيجٛمبد انًٛذاَٛخ

 عبػخ 192                                        يغًٕع انغبػبد                                                   
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اٌتخظض اٌؼبَ فٟ ؿشق اٌتذس٠ظ                                                                                                         -:يغًٗ انجشَبيظ         

.تؼش٠ف اٌذاسع١ٓ ثبٌـشق اٌؼ١ٍّخ ٌٍتذس٠ظ ِٚغبػذاد اٌتؼ١ٍُ فٟ اٌتٍمٟ ٚاٌتسظ١ً ِغ ت١ّٕخ ِٙبساتُٙ اٌتشث٠ٛخ 

.أْ تىْٛ ستجخ اٌّششر ِٓ ِالصَ اٌٝ سائذ 

.أْ ٠ىْٛ اٌّششر ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ٚاٌتذس٠ت فٟ اٌمـبػبد اٌؼغىش٠خ

(.3)ثبإلػبفخ  إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ * 

ػٛذ ؽشٚذح انؼُض٘ / انذكزٕس 

أعجٕع13

2016/01/07ََ   اٌٝ  2015/ 10/11ِٓ  ـ٘ـ1437/ 03/27٘ـ  إٌٝ  1436/12/28ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد انجشَبيظيٕاد 
 انؼهٕو االعزًبػٛخ 4 يٓبساد انزذسٚظ انؾذٚضخ ٔريجٛمبرٓب

 انؼهٕو االعزًبػٛخ 3 رخيٛو انزذسٚظ

 انؼهٕو االعزًبػٛخ 3 إػذاد انًُبْظ انزشثٕٚخ

 انؼهٕو االعزًبػٛخ 2 ػهى انُفظ انزشثٕ٘

 رمُٛخ انًؼهٕيبد ٔاالرقبالد 2 انؾبعت فٙ انزؼهٛىاعزخذاو 

 انؼهٕو االعزًبػٛخ 2 اخزجبساد ٔيمبٚٛظ

 انؼهٕو االعزًبػٛخ  2 رقًٛى انجشايظ ٔانؾمبئت انزذسٚجٛخ

 انؼهٕو االعزًبػٛخ 2 يُبْظ انجؾش 

 عبػخ 21                                                        يغًٕع انغبػبد                                        
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(انشٚبك ) يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ                                                   -:يغًٗ انجشَبيظ         

ريجٛك إكغبة انًؾبسكٍٛ انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔانمذساد إلػذادْى كًذسثٍٛ فٙ يغبل رًُٛخ يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔ
أعظ ٔيجبدئ ٔأْذاف ٔإَٔاع انزذسٚت اإلنًبو ثبنؼًهٛخ انزذسٚجٛخ ٔيشاؽهٓب انًخزهفخ ٔكٛفٛخ ريجٛمٓب ٔريجٛك خقبئـ 

ٔيٓبساد انًذسة انفؼبل ٔانزؼبيم اإلٚغبثٙ يغ أًَبه انًزذسثٍٛ ٔعهٕكٛبرٓى انًخزهفخ ٔريجٛك أعبنٛت انزذسٚت انؾذٚضخ ٔفٓى 
.ٔريجٛك انٕعبئم ٔانزمُٛبد انًغبػذح فٙ انزذسٚت يغ إػذاد ػشك رمذًٚٙ يًٛض

( .سائذ –يالصو ) أٌ ٚكٌٕ انًشؽؼ يٍ سرجخ  -1

أٌ ٚكٌٕ اؽذ أػنبء انٓٛئخ انزذسٚجٛخ فٙ انميبع انًشؽؼ يُّ -2

أٌ ٚكٌٕ نذٚخ انشغجخ ٔانزفشؽ انزبو نهجشَبيظ-3

(.3)ثبإلػبفخ  إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ * ؽنٕس انذٔسح ثبنض٘ انًذَٙ -4

يؾًذ ثٍ فٓٛذ انؾًش٘ / يمذو 

أعجٕع

2015/10/22ََ   اٌٝ  2015/ 10/18ِٓ  ـ٘ـ1437/ 01/09٘ـ  إٌٝ  1437/01/05ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ
  2 رؼشٚف ثٓٛئخ انغٛبؽخ

  2 عٕنخ عٛبؽٛخ

  4 انزؼبيم يغ انكٕاسس فٙ ليبع انغٛبؽخ

  4 لٛى ٔأخاللٛبد انؼًم األيُٙ

  2 انغٕاَت انمبََٕٛخ فٙ انغٛبؽخ

  2 األيٍ انغٛبؽٙ

  3 ٔاالرقبليٓبساد انؾٕاس 

 عبػخ 19يغًٕع انغبػبد                                                                                                
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تؼض٠ض األِٓ اٌفىشٞ                                                -:يغًٗ انجشَبيظ             

.تشع١خ ٚتؼض٠ض األِٓ اٌفىشٞ 

.أْ تىْٛ ستجخ اٌؼبثؾ اٌّششر ِٓ ِالصَ اٌٝ ػم١ذ أٚ ِذٟٔ ثّشتجخ اٌغبثؼخ فأػٍٝ 

.ٌٕٟٙ ػٓ إٌّىشٚا أْ ٠ىْٛ اٌّششر ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌمـبػبد ااأل١ِٕخ ، ٚصاسح اٌذفبع ، اٌسشط اٌٛؿٕٟ ، ٚصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ  ، ١٘ئخ األِش ثبٌّؼشٚف

(.3)ثبإلػبفخ  إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ػجذانشؽًٍ ثٍ ػجذانؼضٚض انٓذنك / انذكزٕس 

أعجٕػبٌ

2015/10/29ََ   اٌٝ  2015/ 10/ 18ِٓ  ٘ــ1437/ 01/16٘ـ  إٌٝ  1437/01/05ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انؼهًــــــــــــــــٙانمغـــــــــــى  ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ 
  4 يفٕٓو األيٍ انفكش٘ 

 

 اإلداسح انؼبيخ نأليٍ انفكش٘ ثٕصاسح انذاخهٛخ 

 4 ارغبْبد انزٛبساد انًؼبفشح 

 4 انؾجٓبد انفكشٚخ انًؼبفشح 

 4 دٔسح يؤعغبد انزُؾئخ االعزًبػٛخ فٙ رؼضٚض األيٍ انفكش٘ 

 4 عٕٓد انًًهكخ فٙ يغبل يكبفؾخ اإلسْبة انفكش٘ 

 عبػخ 36                                              يغًٕع انغبػبد                                                  
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رًُٛخ انًٓبساد انمٛبدٚخ                                       -:يغًٗ انجشَبيظ         

انؼًم ػهٗ رشعٛخ ٔرًُٛخ انًفبْٛى ٔانمذساد اإلداسٚخ نذٖ انمٛبداد األيُٛخ ٔسثيٓب  ثبنٕالغ انؼًهٙ 

.أْ تىْٛ ستجخ اٌّششر  ِٓ   سائذ   إٌٝ   ػم١ذ -1

.أْ ٠ىْٛ زبطال ػٍٝ شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط ػٍٝ األلً -2

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى 

فٕصاٌ ػجذانؼضٚض انفٕصاٌ / انذكزٕس 

  اعجٕػبٌ

و2115/11/12و   إنٗ   2115/ 11/ 11يٍ  ْـ1437/ 11/31ْـ  إنٗ 1437/11/19يٍ 

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انذٔسح

 انؼهٕو اإلداسٚخ 4 ريٕٚش انًُظًخ

 انؼهٕو اإلداسٚخ 4 أداسح انغٕدح

 انؼهٕو اإلداسٚخ 4 يٓبساد االرقبل

 انؼهٕو اإلداسٚخ 6 انمٛبدح ٔانًٓبساد انمٛبدٚخ

 انؼهٕو اإلداسٚخ 4 إداسح انٕلذ

 انؼهٕو اإلداسٚخ 4 انزؼبيم يغ مغٕه انؼًم

 انؼهٕو اإلداسٚخ 2 انزُظٛى ٔرٕصٚغ انؼًم

 انؼهٕو اإلداسٚخ 2 إداسح األصيبد

 انؼهٕو اإلداسٚخ 4 انمشاسادارخبر 

 انؼهٕو اإلداسٚخ 2 يؾبمشح انمبئذ

 انؼهٕو اإلداسٚخ 2 ؽهمخ انُمبػ

 عبػخ 38                                                                         يغًٕع انغبػبد                                               
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(عذِ) يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ                                                             -:يغًٗ انجشَبيظ               

ريجٛك إكغبة انًؾبسكٍٛ انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔانمذساد إلػذادْى كًذسثٍٛ فٙ يغبل رًُٛخ يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔ
أعظ ٔيجبدئ ٔأْذاف ٔإَٔاع انزذسٚت اإلنًبو ثبنؼًهٛخ انزذسٚجٛخ ٔيشاؽهٓب انًخزهفخ ٔكٛفٛخ ريجٛمٓب ٔريجٛك خقبئـ 

ٔيٓبساد انًذسة انفؼبل ٔانزؼبيم اإلٚغبثٙ يغ أًَبه انًزذسثٍٛ ٔعهٕكٛبرٓى انًخزهفخ ٔريجٛك أعبنٛت انزذسٚت انؾذٚضخ ٔفٓى 
.ٔريجٛك انٕعبئم ٔانزمُٛبد انًغبػذح فٙ انزذسٚت يغ إػذاد ػشك رمذًٚٙ يًٛض

( .سائذ –يالصو ) أٌ ٚكٌٕ انًشؽؼ يٍ سرجخ  -1

أٌ ٚكٌٕ اؽذ أػنبء انٓٛئخ انزذسٚجٛخ فٙ انميبع انًشؽؼ يُّ -2

أٌ ٚكٌٕ نذٚخ انشغجخ ٔانزفشؽ انزبو نهجشَبيظ-3

(.3)ثبإلػبفخ  إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ * ؽنٕس انذٔسح ثبنض٘ انًذَٙ -4

يؾًذ ثٍ فٓٛذ انؾًش٘ / يمذو 

أعجٕع

2015/11/19ََ   اٌٝ  2015/ 11/15ِٓ  ـ٘ـ1437/ 02/07٘ـ  إٌٝ  1437/02/03ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ انغـــــــــبػبد ػذد يٕاد انجشَبيظ
  2 رؼشٚف ثٓٛئخ انغٛبؽخ

  2 عٕنخ عٛبؽٛخ

  4 انزؼبيم يغ انكٕاسس فٙ ليبع انغٛبؽخ

  4 لٛى ٔأخاللٛبد انؼًم األيُٙ

  2 انغٕاَت انمبََٕٛخ فٙ انغٛبؽخ

  2 األيٍ انغٛبؽٙ

  3 ٔاألَقبليٓبساد انؾٕاس 

 عبػخ 19يغًٕع انغبػبد                                                                                                



 

 

 

36 

 

 
 

ريٕٚش يٓبساد انًزؾذس اإلػاليٙ                                                           -:يغًٗ انجشَبيظ                

رًُٛخ يٓبساد االرقبل نذٖ انًزؾذس انشعًٙ ٔرنك ثزًكُٛخ يٍ ارمبٌ ػًهٛخ االرقبل ٔانمبء انؼشك ثؾكم عٛذ نكٙ ٚغزيٛغ 
.انزٕافم يغ كم يٍ ٔعبئم االػالو ٔانغًٕٓس يٍ اعم رؾمٛك االْذاف انًؤعغٛخ 

.أٌ ٚكٌٕ انًشؽؼ اؽذ انُبىمٍٛ االػاليٍٛٛ -1

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى 

.ػجذانؼضٚض ثٍ ؽًذ انضُٛبٌ. د/ انؼًٛذ

  اعجٕػبٌ 

و2115/12/13و   إنٗ   2115/11/ 22يٍ  ْـ1437/ 12/21ْـ  إنٗ  1437/12/11يٍ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 أػنبء ْٛئخ انزذسٚظ  ػذد انغـــــــــبػبد  يٕاد انجشَبيظ
 3 انًزؾذس انشعًٙ ٔٔظبئف اإلػاليٙ 

 الؽمًبعٕف ٚزى رؾذٚذ أعًبء أػنبء ْٛئخ انزذسٚظ 

 3 انًزؾذس اإلػاليٙ انزغبسة ٔانزيجٛمبد 

 4 ْٛكهّ يكبرت انًزؾذس اإلػاليٙ 

 4 انًزؾذس اإلػاليٙ ٔػًهٛخ اإللُبع 

 4 اعزشارغٛبد ٔركُٛكبد اإللُبع 

 4 إؽكبل ؽشٚخ رذأل انًؼهٕيبد 

 4 دٔس انًزؾذس اإلػاليٙ فٙ رضٔٚذ انًغزًغ ثبنًؼهٕيبد 

 3 يفٕٓو أالصيخ ٔأدسرٓب إػاليٛب 

 3 ػاللخ انًزؾذس اإلػاليٙ ثٕعبئم اإلػالو أصُبء األصيبد 

 3 انزخيٛو اإلػاليٙ فٙ يٕعّ أالصيخ 

 3 رًشاد انقؾفٛخ بيم يغ ٔعبئم اإلػالو ٔأداسد انًؤفٍ انزؼ

 3 انخجش انقؾفٙ 

 3 اإلثؼبد انُظًٛخ نهخجش األيُٙ 

 3 اإلػالو ٔانًزؾذس انشعًٙ 

 3 انًشعم انقؾفٙ ٔانًزؾذس انشعًٙ 
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تظ١ُّ اٌسمبئت اٌتذس٠ج١خ                                            -:يغًٗ انجشَبيظ             

.اٌتؼش٠ف ثّب١٘ٗ اٌسم١جخ اٌتذس٠ج١خ ٚاوغبة اٌّغتف١ذ٠ٓ اٌّٙبساد اٌشئ١غ١خ ٌتظ١ُّ اٌسم١جخ اٌتذس٠ج١خ 

.أْ تىْٛ ستجخ اٌّششر ِٓ ِالصَ اٌٝ ػم١ذ 

.أْ ٠ىْٛ اٌّششر ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّدبي اٌتّٕٛٞ ٚاٌتذس٠جٟ اٚ ِظّٛ اٌتذس٠ت اٚ اٌّذسث١ٓ 

(.3)ثبإلػبفخ  إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ * 

ػجذهلل ثٍ عؼذ انشؽٕد  / د.ا

أعجٕع

2015/12/31ََ   اٌٝ  2015/ 12/ 27ِٓ  ٘ـ1437/ 03/20٘ـ  إٌٝ  1437/03/16ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يـــــــــــٕاد انذٔسح

  4 انًذخم انًزكبيم نهؼًهٛخ انزذسٚجٛخ

  2  إَٔػٓب,  أًْٛزٓب,  يمٕيزٓب, رؼشٚف انؾمٛجخ انزذسٚجٛخ 

  2 انًكَٕبد األعبعٛخ نهؾمٛجخ انزذسٚجٛخ

  2 أعظ إػذاد انؾمبئت انزذسٚجٛخ 

  2 األدٔاد انزذسٚجٛخ نهؾمبئت انزذسٚجٛخ

  4 نجُبء انؾمٛجخ انزذسٚجٛخ انفؼبنخيشاؽم 

  2 رمٛٛى انؾمٛجخ انزذسٚجٛخ 

  2 ريجٛمبد ًَٔبرط
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اٌتخظض اٌؼبَ فٟ ِىبفسخ اٌّخذساد ٚاٌّؤثشاد اٌؼم١ٍخ                     -:يغًٗ انجشَبيظ             

.تأ١ً٘ ٚسفغ ِغتٜٛ اٌؼجبؽ ٌٍتخظض اٌؼبَ فٟ ِدبي ِىبفسخ اٌّخذساد ٚاٌّؤثشاد اٌؼم١ٍخ 

.أْ تىْٛ ستجخ اٌّششر ِٓ ِالصَ اٌٝ ػم١ذ 

.أْ ٠ىْٛ اٌّششر ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌمـبػبد ااأل١ِٕخ ، ٚصاسح اٌذفبع ، اٌسشط اٌٛؿٕٟ ، االعتخجبساد ، اٌتؼبْٚ اٌذٌٟٚ 

(.3)ثبإلػبفخ  إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ * 

يؾًذ ثٍ فٓٛذ انؾًش٘ / انًمذو 

أعجٕع13

2016/04/28ََ   اٌٝ  2016/ 01/ 17ِٓ  ٘ـ1437/ 07/21٘ـ  إٌٝ  1437/04/07ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ 
 انؼهٕو انؾشىٛخ  1 (يؾهًٛب ٔدٔنًٛب  ) أعبنٛت يكبفؾخ انًخذساد 

 انؼهٕو انؾشىٛخ  2 انزؾمٛك فٙ لنبٚب انًخذساد 

 انؼهٕو انؾشىٛخ  2 انٕعبئم انشلبثٛخ نهكؾف ػٍ انًٕاد انًخذسح  

 انؼهٕو انؾشىٛخ  2 انغشًٚخ انًُظًخ 

 انؼهٕو انؾشىٛخ  2 انجؾش ٔانزؾش٘ ٔرغُٛذ انًقبدس 

 انؼهٕو انؾشىٛخ  2 اٜصبس انُبرغخ ٔانًزشرجخ ػهٗ رؼبىٙ انًخذساد 

 انؼهٕو انؾشىٛخ 2 انزؼشف ػهٗ انًٕاد انًخذسح ٔيُبىك إَزبعٓب

 انؼهٕو انمبََٕٛخ  2 األَظًخ انغُبئٛخ

 انؼهٕو انمبََٕٛخ  2 اإلعشاءاد انغُبئٛخ يب لجم انًؾبكًخ  

 انؼهٕو انؼغكشٚخ  3 يٓبساد انمجل ٔانغٛيشح 
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انًقيهؾبد ٔ انزشعًخ األيُٛخ ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ                        -:يغًٗ انجشَبيظ              

.اكزغبة يٓبساد انهغخ االَغهٛضٚخ رؾذصًب ٔلشاءح ٔفًًٓب ٔكزبثخ 

.أْ تىْٛ ستجخ اٌّششر ِٓ ِالصَ اٌٝ سائذ 

.أْ ٠ىْٛ اٌّششر ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ٚاٌتذس٠ت فٟ اٌمـبػبد اٌؼغىش٠خ

(.3)ثبإلػبفخ  إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ * 

يؾًذ ثٍ اثشاْٛى انؼجٛذ / يؾبمش 

أعجٕع13

2016/04/28ََ   اٌٝ  2016/ 01/ 17ِٓ  ٘ـ1437/ 07/21٘ـ  إٌٝ  1437/04/07ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انؼهًــــــــــــــــٙانمغـــــــــــى  ػذد انغـــــــــبػبد يـــــــــــٕاد انذٔسح

 انهغبد ٔانزشعًخ grammar 4انمٕاػذ 

 انهغبد ٔانزشعًخ reading 4انمشاءح 

 انهغبد ٔانزشعًخ writing 4انكزبثخ 

 انهغبد ٔانزشعًخ conversation 3انًؾبدصخ  

 انهغبد ٔانزشعًخ listening 3االعزًبع  

 انهغبد ٔانزشعًخ 2 يقيهؾبد أيُٛخ
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انزخقـ انؼبو فٙ أيٍ انغغٌٕ                                  -:يغًٗ انجشَبيظ         

تض٠ٚذ اٌؼجبؽ اٌٍّتسم١ٓ ثبٌجشٔبِح ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف ٚاٌخجشاد ٚاٌتدبسة األ١ِٕخ ٌٍؼًّ فٟ ِدبي أِٓ اٌغدْٛ 
.ٚاٌتؼبًِ ِغ اٌّشىالد داخً اٌغدٓ

ثشَبيظ خبؿ ثًُغٕثٙ انًذٚشٚخ انؼبيخ نهغغٌٕ

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى * 

يؾًذ ػبئل انضْشاَٙ/انؼًٛذ و 

أعجٕع  13

2016/01/07ََ   اٌٝ  2015/ 10/11ِٓ  ـ٘ـ1437/ 03/27٘ـ  إٌٝ  1436/12/28ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ

 انؼهٕو انمبََٕٛخ 4 انزُفٛزٚخ نمنبٚب انغغُبء داإلعشاءا

 انؼهٕو األيُٛخ 2 أيٍ انغغٌٕ

 انؼهٕو األيُٛخ 2 إداسح انغغٌٕ

 انؼهٕو االعزًبػٛخ 4 انجشايظ اإلفالؽٛخ داخم انغغٌٕ

 انؼهٕو انمبََٕٛخ 4 َظبو انغغٌٕ ٔنٕائؾّ انزُفٛزٚخ

 انؼهٕو انؼغكشٚخ  4 يٓبساد انمجل ٔانغٛيشح
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(انًذُٚخ انًُٕسح) يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ                                                              -:يغًٗ انجشَبيظ                   

ريجٛك إكغبة انًؾبسكٍٛ انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔانمذساد إلػذادْى كًذسثٍٛ فٙ يغبل رًُٛخ يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔ
أعظ ٔيجبدئ ٔأْذاف ٔإَٔاع انزذسٚت اإلنًبو ثبنؼًهٛخ انزذسٚجٛخ ٔيشاؽهٓب انًخزهفخ ٔكٛفٛخ ريجٛمٓب ٔريجٛك خقبئـ 

ٔيٓبساد انًذسة انفؼبل ٔانزؼبيم اإلٚغبثٙ يغ أًَبه انًزذسثٍٛ ٔعهٕكٛبرٓى انًخزهفخ ٔريجٛك أعبنٛت انزذسٚت انؾذٚضخ ٔفٓى 
ٔريجٛك انٕعبئم ٔانزمُٛبد انًغبػذح فٙ انزذسٚت يغ إػذاد ػشك رمذًٚٙ يًٛض

( .سائذ –يالصو ) أٌ ٚكٌٕ انًشؽؼ يٍ سرجخ  -1

أٌ ٚكٌٕ اؽذ أػنبء انٓٛئخ انزذسٚجٛخ فٙ انميبع انًشؽؼ يُّ -2

أٌ ٚكٌٕ نذٚخ انشغجخ ٔانزفشؽ انزبو نهجشَبيظ-3

(.3)ثبإلػبفخ  إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ * ؽنٕس انذٔسح ثبنض٘ انًذَٙ -4

يؾًذ ثٍ فٓٛذ انؾًش٘ / يمذو 

أعجٕع

2016/01/28ََ   اٌٝ  2016/ 01/24ِٓ  ـ٘ـ1437/ 04/18٘ـ  إٌٝ  1437/04/14ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ
  2 رؼشٚف ثٓٛئخ انغٛبؽخ

  2 عٕنخ عٛبؽٛخ

  4 ليبع انغٛبؽخ انزؼبيم يغ انكٕاسس فٙ

  4 لٛى ٔأخاللٛبد انؼًم األيُٙ

  2 انغٕاَت انمبََٕٛخ فٙ انغٛبؽخ

  2 األيٍ انغٛبؽٙ

  3 يٓبساد انؾٕاس ٔاالرقبل

 عبػخ 19يغًٕع انغبػبد                                                                                                
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(ؽبئم) يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ                                                   -:يغًٗ انجشَبيظ                     

ريجٛك إكغبة انًؾبسكٍٛ انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔانمذساد إلػذادْى كًذسثٍٛ فٙ يغبل رًُٛخ يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔ
أعظ ٔيجبدئ ٔأْذاف ٔإَٔاع انزذسٚت اإلنًبو ثبنؼًهٛخ انزذسٚجٛخ ٔيشاؽهٓب انًخزهفخ ٔكٛفٛخ ريجٛمٓب ٔريجٛك خقبئـ 

ٔيٓبساد انًذسة انفؼبل ٔانزؼبيم اإلٚغبثٙ يغ أًَبه انًزذسثٍٛ ٔعهٕكٛبرٓى انًخزهفخ ٔريجٛك أعبنٛت انزذسٚت انؾذٚضخ ٔفٓى 
.ٔريجٛك انٕعبئم ٔانزمُٛبد انًغبػذح فٙ انزذسٚت يغ إػذاد ػشك رمذًٚٙ يًٛض

( .سائذ –يالصو ) أٌ ٚكٌٕ انًشؽؼ يٍ سرجخ  -1

أٌ ٚكٌٕ اؽذ أػنبء انٓٛئخ انزذسٚجٛخ فٙ انميبع انًشؽؼ يُّ -2

أٌ ٚكٌٕ نذٚخ انشغجخ ٔانزفشؽ انزبو نهجشَبيظ-3

(.3)ثبإلػبفخ  إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ * ؽنٕس انذٔسح ثبنض٘ انًذَٙ -4

يؾًذ ثٍ فٓٛذ انؾًش٘ / يمذو 

أعجٕع

2016/02/17ََ   اٌٝ  2016/ 02/13ِٓ  ـ٘ـ1437/ 05/09٘ـ  إٌٝ  1437/05/05ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد انجشَبيظ يٕاد
  2 رؼشٚف ثٓٛئخ انغٛبؽخ

  2 عٕنخ عٛبؽٛخ

  4 انزؼبيم يغ انكٕاسس فٙ ليبع انغٛبؽخ

  4 لٛى ٔأخاللٛبد انؼًم األيُٙ

  2 انغٕاَت انمبََٕٛخ فٙ انغٛبؽخ

  2 األيٍ انغٛبؽٙ

  3 يٓبساد انؾٕاس ٔاالرقبل

 عبػخ 19يغًٕع انغبػبد                                                                                                



 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

تؼض٠ض األِٓ اٌفىشٞ                                                -:يغًٗ انجشَبيظ             

.تشع١خ ٚتؼض٠ض األِٓ اٌفىشٞ 

.أْ تىْٛ ستجخ اٌؼبثؾ اٌّششر ِٓ ِالصَ اٌٝ ػم١ذ أٚ ِذٟٔ ثّشتجخ اٌغبثؼخ فأػٍٝ 

.ٌٕٟٙ ػٓ إٌّىشٚا أْ ٠ىْٛ اٌّششر ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌمـبػبد ااأل١ِٕخ ، ٚصاسح اٌذفبع ، اٌسشط اٌٛؿٕٟ ، ٚصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ  ، ١٘ئخ األِش ثبٌّؼشٚف

(.3)ثبإلػبفخ  إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ػجذانشؽًٍ ثٍ ػجذانؼضٚض انٓذنك / انذكزٕس 

أعجٕػبٌ

2016/03/10ََ   اٌٝ  2016/ 02/ 28ِٓ  ٘ــ1437/ 05/30٘ـ  إٌٝ  1437/05/19ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ 
  4 يفٕٓو األيٍ انفكش٘ 

 

 اإلداسح انؼبيخ نأليٍ انفكش٘ ثٕصاسح انذاخهٛخ 

 4 ارغبْبد انزٛبساد انًؼبفشح 

 4 انؾجٓبد انفكشٚخ انًؼبفشح 

 4 دٔسح يؤعغبد انزُؾئخ االعزًبػٛخ فٙ رؼضٚض األيٍ انفكش٘ 

 4 عٕٓد انًًهكخ فٙ يغبل يكبفؾخ اإلسْبة انفكش٘ 

 عبػخ 36                                              يغًٕع انغبػبد                                                  
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(يزمذيخ)ريٕٚش يٓبساد انًزؾذس اإلػاليٙ                    -:يغًٗ انجشَبيظ         

اكغبة انًزذسة انغٕاَت انًؼشفٛخ فٙ رخيٛو انؾًالد األػاليٛخ ٔاألعشاءاد انًُٓغٛخ ٔانًٓبساد انؼهًٛخ انًُٓٛخ , ٔاكغبة 
.يٓبسح إداسح انشأ٘ انؼبو , ٔرضٔٚذ انًزذسة ثًُبرط االرقبل ٔريجٛمبرّ فٙ يغبل األيُٙ 

.أٌ ٚكٌٕ انًشؽؼ اؽذ انُبىمٍٛ االػاليٍٛٛ 

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى 

ػجذانؼضٚض ثٍ ؽًذ انضُٛبٌ . د / انؼًٛذ 

أعجٕػبٌ 

و2116/14/17و   إنٗ   2116/ 13/ 27يٍ  ْـ1437/ 16/29ْـ  إنٗ  1437/16/18يٍ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد جشَبيظ يٕاد ان

 أعبيخ َمهٙ / انغفٛش  4 انًزؾذس انشعًٙ ٔاألػالو انغذٚذ 
 ػجذانشؽًٍ انؼُبد / انذكزٕس  4 انًزؾذس انشعًٙ ٔلنبٚب ؽمٕق اإلَغبٌ 

 ػجذانشؽًٍ انٓضاع / يؼبنٙ األعزبر  4 ٔسؽخ ػًم رذسٚجٛخ ْٛئخ اإلراػخ ٔانزهفضَٕٚٛخ 
 فٓذ انؾغٍٛ / يؼبنٙ األعزبر  4 ٔسؽخ ػًم ٔكبنخ اإلَجبء انغؼٕدٚخ 

 عبػخ  16                    يغًٕع انغبػبد                                                                                               
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اإلداسح انًكزجٛخ                                                                    -:يغًٗ انجشَبيظ                   

انًزذسة ثًٓبساد انزُظٛى ٔريٕٚش أعهٕة انؼًم ٔرًُٛخ انمذساد انغهٕكٛخ ٔاالثذاػٛخ نزُفٛز أػًبل انغكشربسٚخ ٔاالنًبو  رضٔٚذ
ثمٕاػذ االركٛذ ٔانجشٔرٕكٕل ٔفٌُٕ االرقبل ٔانؼاللبد 

.أٌ ٚكٌٕ انًشؽؼ أؽذ انؼبيهٍٛ فٙ انؾؤٌٔ االداسٚخ 

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى 

ػنٕ ْٛئخ رذسٚظ يٍ انًٕعغخ انؼبيخ نهزذسٚت انزمُٙ ٔانًُٓٙ 

أعبثٛغ ( 3)

و2116/14/14و   إنٗ   2116/ 13/ 27يٍ  ْـ1437/ 16/29ْـ  إنٗ  1437/16/18يٍ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد  يٕاد انجشَبيظ
  4 يمذيخ فٙ اإلداسح انزارٛخ

  4 االرقبل ٔانزؾفٛضيٓبساد 

  4 يٓبساد انؾٕاس ٔاإللُبع
  4 إداسح انٕلذ 

  4 انزؼبيم يغ مغٕىبد انؼًم
  4 فف االسركبص+ يمذيخ فٙ انيجبػخ 

  4 انقف انضبنش+ فف االسركبص 
  4 انقف األٔل+ انقف انضبنش 
  4 عًٛغ انقفٕف+ انقف انشاثغ 

  4 رًبسٍٚ عشػخ+ رًبسٍٚ ػهٗ عًٛغ انقفٕف 
  4 انزخيٛو -ٔظبئف اإلداسح 

  4 انمٛبدح –انزُظٛى 
  4 ارخبر انمشاس ٔانشلبثخ
  4 انغكشربسٚخ ٔيفٕٓيٓب

  4 رُظٛى االعزًبػبد ٔانفٓشعخ
 عبػخ 61                              يغًٕع انغبػبد                                                                                      
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(أثٓب ) يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ                                                                 -:يغًٗ انجشَبيظ                  

ريجٛك إكغبة انًؾبسكٍٛ انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔانمذساد إلػذادْى كًذسثٍٛ فٙ يغبل رًُٛخ يٓبساد انزؼبيم يغ انغبئؼ ٔ
أعظ ٔيجبدئ ٔأْذاف ٔإَٔاع انزذسٚت اإلنًبو ثبنؼًهٛخ انزذسٚجٛخ ٔيشاؽهٓب انًخزهفخ ٔكٛفٛخ ريجٛمٓب ٔريجٛك خقبئـ 

ٔيٓبساد انًذسة انفؼبل ٔانزؼبيم اإلٚغبثٙ يغ أًَبه انًزذسثٍٛ ٔعهٕكٛبرٓى انًخزهفخ ٔريجٛك أعبنٛت انزذسٚت انؾذٚضخ ٔفٓى 
.ٔريجٛك انٕعبئم ٔانزمُٛبد انًغبػذح فٙ انزذسٚت يغ إػذاد ػشك رمذًٚٙ يًٛض

( .سائذ –يالصو ) أٌ ٚكٌٕ انًشؽؼ يٍ سرجخ  -1

أٌ ٚكٌٕ اؽذ أػنبء انٓٛئخ انزذسٚجٛخ فٙ انميبع انًشؽؼ يُّ -2

أٌ ٚكٌٕ نذٚخ انشغجخ ٔانزفشؽ انزبو نهجشَبيظ-3

ؽنٕس انذٔسح ثبنض٘ انًذَٙ -4

(.3)ثبإلػبفخ  إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ * 

يؾًذ ثٍ فٓٛذ انؾًش٘ / يمذو 

أعجٕع

2016/04/21ََ   اٌٝ  2016/ 04/17ِٓ  ـ٘ـ1437/ 07/14٘ـ  إٌٝ  1437/07/10ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ
  2 رؼشٚف ثٓٛئخ انغٛبؽخ

  2 عٕنخ عٛبؽٛخ

  4 انزؼبيم يغ انكٕاسس فٙ ليبع انغٛبؽخ

  4 لٛى ٔأخاللٛبد انؼًم األيُٙ

  2 انغٕاَت انمبََٕٛخ فٙ انغٛبؽخ

  2 انغٛبؽٙاأليٍ 

  3 يٓبساد انؾٕاس ٔاالرقبل

 عبػخ 19يغًٕع انغبػبد                                                                                                



 

 

 

47 

 

 

 

 

رًُٛخ انًٓبساد انمبََٕٛخ ألػنبء انًغبنظ انزؤدٚجٛخ      -:يغًٗ انجشَبيظ   

رضٔٚذ انًؾبسكٍٛ ثبنًٓبساد انمبََٕٛخ انالصيخ ألػنبء انًغبنظ انزؤدٚجٛخ عٕاء فًٛب ٚزؼهك ثبأليٕس انمبََٕٛخ اإلعشائٛخ أٔ 
.انًٕمٕػٛخ

.ٔانًذٍَٛٛ يًٍ ال رمم يشارجٓى ػٍ انًشرجخ انغبثؼخ ( ػمٛذ-يالصو)أٌ ٚكٌٕ انًشؽؼ يٍ أػنبء انًغبنظ انزؤدٚجٛخ يٍ اننجبه-1

.أٌ ٚكٌٕ ؽبفال ػهٗ ؽٓبدح انجكبنٕسٕٚط ػهٗ األلم -2

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى 

إثشاْٛى ثٍ عهًٛبٌ انؾشثٙ / انذكزٕس 

  اعجٕػبٌ

و2116/15/15و   إنٗ   2116/ 14/ 24يٍ  ْـ1437/ 17/28ْـ  إنٗ  1437/17/17يٍ  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد جشَبيظ يٕاد ان

 انؼهٕو انمبََٕٛخ 4 انغشًٚخ انزؤدٚجٛخ
 انؼهٕو انمبََٕٛخ 4 انًغبنظ انزؤدٚجٛخ
 انؼهٕو انمبََٕٛخ 4  انقٛبغخ انمبََٕٛخ

 انؼهٕو انمبََٕٛخ 4 ؽمٕق انًزٓى
 عبػخ16                                                          يغًٕع انغبػبد                                                           
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 الربامج اخلاصت  
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 ٖذ1436/1437مبعٗد ايتدزٜب األَين  يًعاّ ايدزاضٞ  ارتاؾ١  قطِ ايرباَخ 

 ايا١٦ عدد املتدزبني بدا١ٜ ايدٚز٠ املد٠ عدد فرتا  االْعكاد اضِ ايدٚز٠ ّ

 كهٛخ انًهك فٓذ األيُٛخ 121 ْـ11/11/1436 أسابيع 8  دورة التأٍيل العشهري للربىامج األنادميي األمين 1

 25 ْـ15/11/1437 أسبوع 1 حكوم املتَه وضناىاتُ 2

 ٍيئة األمر باملعروف واليَي عً امليهر
 

 أسبوع 3 تينية املَارات األميية 3

 ْـ1436/ 11/ 8
 ْـ1437/  19/1
 ْـ1437/ 11/12
 ْـ28/14/1437
 ْـ1437/ 25/16

25 

 أسبوع 2 اجليائيالضبط  4
 ْـ12/111/1437

 ْـ13/17/1437
 ْـ17/17/1437

25 

 25 ْـ11/17/1437 أسبوع 2 قواعد العنل للتحكيل يف مشرح جرمية قضايا العرض 5

 (انذٔسٚبد األيُٛخ ) األيٍ انؼبو  25 ْـ1437/ 13/12 أسبوع 1 قواعد التفتيش يف مشرح احلادث 6

 أسبوع 4 ورقابة الكضاء اإلداريأحهاو الكرارات اإلدارية  7

 ْـ12/11/1437
 ْـ24/12/1437
 ْـ23/13/1437
 ْـ1437/ 15/15
 ْـ18/16/1437
 ْـ13/17/1437

 َغبء+ عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ  سعبل  25

 أسبوع 2 تعزيز الوعي األمين 8
 ْـ1437/ 13/12
 ْـ28/14/1437

 ٔصاسح انزؼهٛى 25

 َغبء+ عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ  سعبل  25 ْـ23/16/1437 أسبوع 1 تعزيز الوعي األمين وتينيتُ 9

 أسبوع 3 مَارات التعرف  على املواد املشهرة واملؤثرات العكلية 11
 ْـ26/11/1437
 ْـ17/12/1437
 ْـ15/15/1437

 ٍيئة األمر باملعروف واليَي عً امليهر 25

 أسبوع 2 االبتدائيإجراءات الشَادة يف مرحليت االستالل والتحكيل  12
 ْـ12/11/1437
 ْـ13/12/1437

25 
 ٍيئة األمر باملعروف واليَي عً امليهر + عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ

 

 أسبوع 3 تينية املَارات الكيادية 13
 ْـ24/12/1437
 ْـ12/15/1437
 ْـ18/16/1437

 ٍيئة األمر باملعروف واليَي عً امليهر + عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ 25

 أسبوع 3 مَارات االتصال مع اجلنَور 14
 ْـ12/13/1437
 ْـ21/14/1437
 ْـ19/15/1437

25 
 ٍيئة األمر باملعروف واليَي عً امليهر + عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ

 

 أسبوع  مَارات اإلسعافات األولية 16

 ْـ28/12/1436
 ْـ17/12/1437
 ْـ14/14/1437
 ْـ23/16/1437

25 
 ٍيئة األمر باملعروف واليَي عً امليهر + عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ

 

 أسبوع  اجلرمية امليظنة 17
 ْـ15/15/1437
 ْـ1437/ 18/6

 (انذٔسٚبد األيُٛخ ) األيٍ انؼبو  25

 أسبوعني  حتليل املداطر يف اجملال األمين 19
 ْـ1437/ 11/ 19
 ْـ25/16/1437

 َغبء+ عًٛغ انميبػبد انؼغكشٚخ  سعبل  25

 كهٛخ انًهك فٓذ األيُٛخ 13 ْـ17/12/1437 أسبوع 12  اجلرائه املشتحدثةمهافحة  20

 (انذٔسٚبد األيُٛخ ) األيٍ انؼبو  25 ْـ1437/ 14/14 أسبوع 1 التعامل مع احلوادث األميية املَنة  21
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دٔسح انزؤْٛم انؼغكش٘ نهجشَبيظ األكبدًٚٙ األيُٙ                                          -:يغًٗ انجشَبيظ         

تأ١ً٘ ؿٍجخ اٌجشٔبِح االوبد٠ّٟ األِٕٟ لجً اثؼبثُٙ ثّدّٛػخ ِٓ اٌّؼبسف ٚاٌتٟ تشتًّ ػٍٝ 
اٌؼٍَٛ ٚاٌخجشاد فٟ اٌّدبي األِٕٟ ، ٚتض٠ٚذُ٘ ثّب ٠ستبخْٛ ا١ٌٗ أثٕبء اثتؼبثُٙ 

و١ٍخ اٌٍّه فٙذ اال١ِٕخ 

.أْ ٠ىْٛ ِٓ ؿٍجخ اٌجشٔبِح االوبد٠ّٟ  -1

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ػٍٟ ػجذاٌشزّٓ اٌذػ١ح  / اٌؼ١ّذ  

أعبثٛغ  8 

ْـ1436/11/11يٍ 

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ
  2 انزشثٛخ انؼغكشٚخ 

  2 األيٍ انٕىُٙ 
  2 األيٍ انفكش٘ 

  2 أيٍ انًؼهٕيبد 
  2 رغبسة فٙ االثزؼبس 

  2 رشثٛخ ثذَٛخ 
  1 نٕائؼ ٔرؼهًٛبد االثزؼبس 

  2 إمشاس انًغكشاد ٔانًخذساد 
  2 انمبٌَٕ انذعزٕس٘ 

  1 يٓبساد االرقبل
  4 انهغخ االَغهٛضٚخ

  3 يؾبح
 عبػخ 25                                                                 يغًٕع انغبػبد                            
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زمٛق اٌّتُٙ ٚػّبٔبتٗ                                                       -:يغًٗ انجشَبيظ                                    

اٌتأو١ذ ػٍٝ اٌمٛاػذ اٌششػ١خ ٚإٌظب١ِخ اٌتٟ تىفً اٌّسبفظخ ػٍٝ زمٛق اٌّتُٙ فٟ ِشازً 
.اٌمجغ ٚاٌتفت١ش ٚاٌتسم١ك ٚاٌّسبوّخ

أػؼبء ١٘ئخ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش 

.أْ ٠ىْٛ زبطال ػٍٝ شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط ػٍٝ األلً  -1

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ػجذانؾًٛذ ثٍ ػجذاهلل انؾشلبٌ/ انذكزٕس 

أعجٛع

٘ـ1437/01/05ِٓ  

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ 

  3 ؽمٕق انًزٓى 

 

 انؼهٕو انمبََٕٛخ

 3 مًبَبد انًزٓى 

 3 ؽًبٚخ انخقٕفٛخ انفشدٚخ 

 3 اإلعشاءاد انؼًهٛخ نغٕاَت انزؾمٛك

 3 يُبلؾخ انًؾبٔس ٔانزٕفٛبد ٔاخززبو انجشَبيظ

 عبػ15ّ                                                              يغًٕع انغبػبد                            
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رًُٛخ انًٓبساد األيُٛخ                                         -:يغًٗ انجشَبيظ                        

ت١ّٕخ لذساد اٌذاسط ٚتؼش٠فخ ثّختٍف اٌؼٍَٛ األ١ِٕخ ٚاٌدٕبئ١خ ِٓ خالي تؼبٍِخ ِغ اٌمؼب٠ب 
اٌدٕبئ١خ 

أػؼبء ١٘ئخ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش

أْ ٠ىْٛ زبطاًل ػٍٝ شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط

(.3)ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ف١ظً ا١ٌٛعف/ اٌذوتٛس 

أعجٕػبٌ

٘ـ 1437/02/10(3)٘ـ 1437/01/19( 2)٘ـ 1436/11/08( 1)ِٓ
٘ـ   1437/06/25( 5)٘ـ  1437/04/28(4)

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ انغـــــــــبػبدػذد  يٕاد انجشَبيظ 
 انؼهٕو األيُٛخ  2 األيٍ انٕىُٙ 

 انؼهٕو انؾشػٛخ  2 ؽمٕق انًؾزجّ فّٛ ٔانًزٓى 

 انؼهٕو انؾشػٛخ  2 األيٍ انفكش٘ 

 اٌؼٍَٛ اٌششؿ١خ  2 انقٛبغخ انفُٛخ نزؾشٚش انًؾبمش 

 انؼهٕو انمبََٕٛخ  4 َظبو اإلعشاءاد انغضائٛخ 

 انؼهٕو انؾشىٛخ  2 انًخذساد ٔىشق يكبفؾزٓب 

 انؼهٕو االعزًبػٛخ  2 يٓبساد االرقبل 

 انؼاللبد انؼبيخ  2 صٚبسح داخم انكهٛخ 

 عبػخ 21                                             يغًٕع انغبػبد                                                  
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اننجو انغُبئٙ                                                -:يغًٗ انجشَبيظ                          

تؼش٠ف اٌّتذسة ثّفَٙٛ اٌؼجؾ اٌدٕبئٟ ٚا١ّ٘تخ ٚاٌفشق ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌؼجؾ اإلداسٞ 
ٚاخشاءاد االعتذالي ٚاٌتسم١ك االثتذائٟ ٚأ١ّ٘تّٙب ٚث١بْ اٌغٍـخ اٌّختظخ ثّٙب 

.ٚاختظبطبتٙب

أػؼبء ١٘ئخ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش  

(.3)ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ػًش ثٍ إثشاْٛى انؼًش / انًمذو 

أعجٛع

٘ـ  1437/07/17(3)٘ـ 1437/07/03(2)٘ـ 1437/01/12(  1)

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ 

  4 اإلعشاءاد انؼبدٚخ نهنجو انغُبئٙ  

 

 انؼهٕو انمبََٕٛخ

 4 (1)اإلعشاءاد االعزضُبئٛخ سلى 

 4 (2)اإلعشاءاد االعزضُبئٛخ سلى 

 4 (3)اإلعشاءاد االعزضُبئٛخ سلى 

 عبػخ  16                                                                  يغًٕع انغبػبد                                    
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لٕاػذ انؼًم نهزؾمٛك فٙ يغشػ انغشًٚخ ثمنبٚب انؼشك                      -:يغًٗ انجشَبيظ                     

تض٠ٚذ اٌّتذسة ثمٛاػذ اٌتسم١ك فٟ لؼب٠ب اٌؼشع ٚو١ف١خ إخشاء اٌّؼب٠ٕخ ٚاٌتؼبًِ ِغ ا٢ثبس 
اٌّبد٠خ ِٚذٌٛالد ا٢ثبس فٟ ِغشذ اٌسبدث 

أػؼبء ١٘ئخ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش 

أْ ٠ىْٛ زبطاًل ػٍٝ اٌجىبٌٛس٠ٛط ػٍٝ األلً 

(.3)ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

زغ١ٓ ثٓ زغٓ اٌسظ١ٕٟ / اٌؼ١ّذ 

أعجٕع

٘ـ1437/07/10

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ 
  4 انًؾبمشأًْٛخ يغشػ انؾبدس ٔأعظ انًؼبُٚخ انفُٛخ ٔإػذاد 

 

 لغى ػهٕو األدنخ انغُبئٛخ  

 4 انمٕاػذ اإلعشائٛخ ٔانفُٛخ نهيت انؾشػٙ نهزؼبيم يغ لنبٚب انُفظ 

 4 أعبنٛت انجؾش ٔانزؾش٘ فٙ لنبٚب انُفظ 

 4 لنبٚب ريجٛمٛخ نمنبٚب االػزذاء ػهٗ انُفظ

 عبػخ 16                                             يغًٕع انغبػبد                                                  
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لٕاػذ انزفزٛؼ فٙ يغشػ انؾبدس                            -:يغًٗ انجشَبيظ                       

تض٠ٚذ اٌٍّتسم١ٓ ثبٌجشٔبِح ثبٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌتٟ تغبػذُ٘ ػٍٝ اٌتؼبًِ ثبٌشىً إٌّبعت 
ِغ ِغشذ اٌسبدث 

(ٔم١ت / ِالصَ أٚي / ِالصَ )اٌؼجبؽ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍذٚس٠بد األ١ِٕخ 

أْ ال ٠مً اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٌٍّششر ػٓ شٙبدح  -2أْ ٠ىْٛ اٌّششر أزذ اٌؼب١ٍِٓ ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍذٚس٠بد األ١ِٕخ  -1
اٌجىبٌٛس٠ٛط 

أٌ ال ٚكٌٕ انًشؽؼ ؽبفم ػهٗ َفظ انجشَبيظ يٍ لجم  -4أٌ ٚكٌٕ انًشؽؼ يزفشغًب ىٕال يذح انجشَبيظ  -3

ِسّذ ثٓ ِٕظٛس اٌخ١ٍٛٞ/ اٌؼم١ذ 

أعجٕع

٘ـ 1437/02/03

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ 
  4 يمذيخ فٙ يغشػ انؾبدس

 

 

 لغى ػهٕو األدنخ انغُبئٛخ  

 4 األعبنٛت انفُٛخ نًؼبُٚخ يغشػ انؾبدس

 2 انغاليخ فٙ يغشػ انؾبدس

 2 يبدح االدنّ انغُبئٛخ

 4 انيت انؾشػٙ

 4 انزقٕٚش انغُبئٙ

 عبػخ 21                                             يغًٕع انغبػبد                                                  
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يغًٗ انجشَبيظ                                   أؽكبو انمشاساد اإلداسٚخ ٔسلبثخ انمنبء اإلداس٘           

.  تؼش٠ف اٌّتذسث١ٓ ثبإلؿبس اٌمبٟٔٛٔ اٌزٞ ٠سىُ اٌمشاساد اإلداس٠خ ٚؿشق اٌـؼٓ ف١ٙب أِبَ اٌّسىّخ اإلداس٠خ ثذ٠ٛاْ اٌّظبٌُ

ٔغبء  -خ١ّغ اٌمـبػبد اٌؼغىش٠خ سخبي 

.اٌّٛظفْٛ اٌز٠ٓ ٠شبسوْٛ فٟ إػذاد ٚط١بغخ اٌمشاساد فٟ اإلداساد اٌٛعـٝ ٚاٌؼ١ٍب

.  أٚ ِٓ ِٛظف١ٓ اإلداساد اٌمب١ٔٛٔخ

.أٚ أزذ أػؼبء اٌّدبٌظ اٌتأد٠ج١خ

.  أٚ اٌّغتشبسْٚ

. أٚ سخبي اٌؼجؾ اإلداسٞ ٚاٌدٕبئٟ

فٕص٘ ثٍ يؾًذ انغًٛض/انؼًٛذ

اعجٕع 

٘ـ1437/ 05/05-( 4)-٘ـ 1437/03/23( 3)٘ـ 1437/03/24-(2)-٘ـ 1437/01/12-(1)

٘ـ 1437/07/03( 6)٘ـ 1437/06/18-(5)

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ 

  3 ِب١٘خ اٌمشاساد اإلداس٠خ

 

 

 قسن العلوم القانونية

 أسوبْ اٌمشاس اإلداسٞ

 ٚػ١ٛثٙب
8 

 3 ٔفبر ٚتٕف١ز اٌمشاساد اإلداس٠خ
 3 أِبَ د٠ٛاْ اٌّظبٌُٚاٌتؼ٠ٛغ دػٜٛ اإلٌغبء 
 عبػخ  21                                          يغًٕع انغبػبد                                                  
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رؼضٚض انٕػٙ األيُٙ                                             -:يغًٗ انجشَبيظ         

تؼض٠ض اٌثمبفخ األ١ِٕخ ٌجؼغ اٌم١بداد اٌتشث٠ٛخ ثٛصاسح اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ٚتٛظ١فٙب ثّب ٠ٕؼىظ إ٠دبث١ب ػٍٝ عٍٛن أثٕبئٕب اٌـٍجخ فٟ 
.ِختٍف اٌّشازً اٌذساع١خ 

اٌّششفْٛ اٌتشث٠ْٛٛ ِٚذساء ِذاسط اٌّشزٍخ اٌثب٠ٛٔخ  ثئداسح تؼ١ٍُ  ثّٕـمخ اٌش٠بع

.أْ ٠ىْٛ زبطال ػٍٝ شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط ػٍٝ األلً 

.ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚاٌششٚؽ  اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ

ػ١ذ  اٌؼٕضٞ / اٌذوتٛس 

أعجٕع

1437/04/02اٌٝ   1437/04/28ِٓ  1437/02/07اٌٝ   1437/02/03ِٓ 

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يـــــــــــٕاد انذٔسح
 انؼهٕو األيُٛخ 2 األيٍ انٕىُٙ

 انؼهٕو انؾشىٛخ َظش٘ 4 ٔىشق انًكبفؾخ  انًخذساد

 انؼهٕو انؾشىٛخ ػًهٙ 2 رؤصٛش انًخذساد ػهٗ يزؼبىٛٓب

 انؼهٕو االعزًبػٛخ 2 انغشًٚخ ٔيغججبرٓب

 انؼهٕو االعزًبػٛخ 4 انٕػٙ األيُٙ

 انؼهٕو انؾشػٛخ 2 انفكش٘األيٍ 

 إداسح انؼاللبد انؼبيخ  21=يغًٕع انغبػبد  4 صٚبسح يشافك انكهٛخ ٔأعُؾخ انزؼهٛى
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يٓبساد انزؼشف ػهٗ انًٕاد انًغكشح ٔانًؤصشاد انؼمهٛخ                    -:يغًٗ انجشَبيظ         

تض٠ٚذ اٌّتذسث١ٓ ثبٌّٙبساد االصِخ ٌٍتؼشف ػٍٝ اٌّٛاد اٌّخذسح ٚاٌّغىشح ٚاثبس٘ب ػٍٝ اٌّتؼبؿٟ ٚاٌؼالِبد 
.اٌظب٘ش٠خ ٚاالػشاع اٌّظبزجٗ ٌٙب ٚاالٔظّخ ٚاٌٍٛائر اٌّس١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ فٟ ِىبفسخ اٌّخذساد 

ِٕغٛثٟ اٌشئبعخ اٌؼبِخ ١ٌٙئخ االِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش  

.أْ ٠ىْٛ ِٓ ازذ ِٕغٛثٟ اٌشئبعخ اٌؼبِخ ١ٌٙئخ االِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش 

.ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚاٌششٚؽ  اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ

ػجذهلل ثٓ عؼٛد اٌّٛعٝ / اٌؼم١ذ سوٓ 

اعجٕع 

٘ـ1437/05/05-(3)-٘ـ1437/ 02/17-(2)-٘ـ 1437/01/26-(1)

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انؼهًــــــــــــــــٙانمغـــــــــــى  ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ 
  4 انزؼشٚف ثبنًٕاد انًخذسح ٔانًغكشح ٔانًؤصشاد انؼمهٛخ 

 

 

 

 4 األَظًخ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ فٙ يكبفؾخ انًخذساد 

 4 انؼاليبد انظبْشٚخ ٔاإلػشاك انُغؾجٛخ نهًزؼبىٙ    

 4 َظبو انغؼٕد٘ فٙ يكبفؾخ انًخذساد 

 4 ريجٛمبد ػًهٛخ فٙ لنبٚب انًخذساد 

 عبػخ 21                                                    يغًٕع انغبػبد                    
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إعشاءاد انؾٓبدح فٙ يشؽهزٙ األعزذالل ٔانزؾمٛك األثزذائٙ                      -:يغًٗ انجشَبيظ               

ت١ّٕخ اٌدبٔت اٌّؼشفٟ ألػؼبء اٌجشٔبِح ٌّشاػبح اٌؼٛاثؾ ٚاألطٛي اٌتٟ ٚػؼٙب إٌظبَ 
ٌٍشٙبدح ٌّشاػبح زمٛق اٌشٙٛد ٚو١ف١خ عّبع ألٛاٌُٙ زتٝ ال ٠تدبٚصٚا زذٚد عٍـتُٙ ٠ٚخبٌفْٛ 

إٌظبَ ف١ىٛٔٛا ػشػخ ٌألتبد٠ت أٚ تتؼشع إخشاءاتُٙ ٌٍجـالْ

ػجبؽ األِٓ اٌؼبَ ، أػؼبء ١٘ئخ اٌتسم١ك ٚاألدػبء اٌؼبَ ،أػؼبء ١٘ئخ األِش ثبٌّؼشٚف 
ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش اٌدٙبد راد اٌؼاللخ   

(.3)ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ػّش ثٓ إثشا١ُ٘ اٌؼّش / اٌّمذَ 

أعجٕع

1437/02/03( 2)٘ـ 1437/01/12( 1)

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ 
  4 انؾٓبدح فٙ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ  

 

 لغى انؼهٕو انمبََٕٛخ 

 4 إعشاءاد انؾٓبدح فٙ يشؽهزٙ االعزذالل 

 4 إعشاءاد انؾٓبدح فٙ يشؽهزٙ انزؾمٛك  

 4 لنبٚب ريجٛمٛخ 

 عبػخ 16                                             يغًٕع انغبػبد                                                  
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رًُٛخ انًٓبساد انمٛبدٚخ                                          -:يغًٗ انجشَبيظ                     

انؼًم ػهٗ رشعٛخ ٔرًُٛخ انًفبْٛى ٔانمذساد اإلداسٚخ نذٖ انمٛبداد األيُٛخ ٔسثيٓب  ثبنٕالغ 
.انؼًهٙ 

ِٕغٛثٟ اٌشئبعخ اٌؼبِخ ١ٌٙئخ االِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش 

.أْ ٠ىْٛ ِٓ ازذ ِٕغٛثٟ اٌشئبعخ اٌؼبِخ ١ٌٙئخ االِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش 

.ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚاٌششٚؽ  اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ

فٕصاٌ ػجذانؼضٚض انفٕصاٌ / انذكزٕس 

أعجٕع

٘ـ1437/06/18( 3)٘ـ 1437/05/12( 2)٘ـ 1437/02/24( 1)

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ انغـــــــــبػبدػذد  يـــــــــــٕاد انذٔسح
 انؼهٕو اإلداسٚخ 4 ريٕٚش انًُظًخ
 انؼهٕو اإلداسٚخ 4 أداسح انغٕدح

 انؼهٕو اإلداسٚخ 4 يٓبساد االرقبل
 انؼهٕو اإلداسٚخ 6 انمٛبدح ٔانًٓبساد انمٛبدٚخ

 انؼهٕو اإلداسٚخ 4 إداسح انٕلذ
 انؼهٕو اإلداسٚخ 4 انزؼبيم يغ مغٕه انؼًم
 انؼهٕو اإلداسٚخ 2 انزُظٛى ٔرٕصٚغ انؼًم

 انؼهٕو اإلداسٚخ 2 إداسح األصيبد
 انؼهٕو اإلداسٚخ 4 ارخبر انمشاساد
 انؼهٕو اإلداسٚخ 2 يؾبمشح انمبئذ
 انؼهٕو اإلداسٚخ 2 ؽهمخ انُمبػ

 عبػخ 38=يغًٕع انغبػبد    
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يٓبساد االرقبل يغ انغًٕٓس                                     -:يغًٗ انجشَبيظ         

تض٠ٚذ اٌّشبسو١ٓ ثب اٌّٙبساد ٚاٌّؼبسف اٌالصِخ فٟ ؿشق االتظبي ِغ اٌدّٙٛس ٚاٌؼاللبد االٔغب١ٔخ ٚفُٙ اٌشخظ١خ 
.ٚاٌتؼبًِ ِؼٙب 

ِٕغٛثٟ اٌشئبعخ اٌؼبِخ ١ٌٙئخ االِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش 

.أْ ٠ىْٛ ِٓ ازذ ِٕغٛثٟ اٌشئبعخ اٌؼبِخ ١ٌٙئخ االِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش 

.ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚاٌششٚؽ  اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ

ػجذاٌؼض٠ض ثٓ زّذ اٌث١ٕبْ . د/اٌؼ١ّذ 

أعجٕع

٘ـ1437/ 05/19-( 3)-٘ـ 1437/04/21 -(2)-٘ـ 1437/03/02-(1)

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ انغـــــــــبػبدػذد  يٕاد انجشَبيظ 
  4 فٓى انؾخقٛخ ٔانزؼبيم يؼٓب 

 

 

 4 يٓبساد االرقبل 

 4 انؼاللبد اإلَغبَٛخ 

 2 رخيٛو انؾًالد اإلػاليٛخ 

 2 ثُبء انقٕسح انزُْٛخ 

 2 ريجٛمبد ػًهٛخ ٔرذسٚجبد 

 عبػخ18                                             يغًٕع انغبػبد                                                  
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يٓبساد االعؼبفبد األٔنٛخ                                             -:يغًٗ انجشَبيظ         

إػذاد ٚتذس٠ت سخً األِٓ ٌتمذ٠ُ اٌّغبػذح اٌـج١خ اٌٍضِخ فٟ اٌسٛادث اٌـبسئخ ٚت١ٙئتُٙ  
ٌّٛاخٙخ اٌىٛاسث

ٔغبء  -خ١ّغ اٌمـبػبد اٌؼغىش٠خ سخبي  

(.3)ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ؿج١ت ظبفش ثٓ ػجذهلل اٌشٙشٞ/ ِالصَ اٚي 

أعجٕع 

٘ـ1437/04/14(3)٘ـ 1437/02/17( 2)٘ـ 1436/12/28( 1)

٘ـ1437/06/23( 4) 

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕامٛغ انجشَبيظ 
   يجبدئ اإلعؼبفبد األٔنٛخ ٔانؼاليبد انؾٕٛٚخ ٔرؾشٚؼ عغى اإلَغبٌ 

 

 

 اإلعؼبفبد األٔنٛخ

  اإلَؼبػ انمهجٙ انشئٕ٘

  االخزُبق ٔانغشق 

  انُضٚف ٔانؾشٔق

  انكغٕس ٔإفبثخ انؼًٕد انفمش٘ ٔانزؾشٚك انيبسئ ٔىشق َمم انًقبة

  يخبىش انجٛئخ

  انزيجٛك انؼًهٙ

 عبػخ 16                                             يغًٕع انغبػبد                                                             
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انزؤعٛغٛخ فٙ يكبفؾخ انغشًّٚ انًُظًخ                                        -:يغًٗ انجشَبيظ                   

تض٠ٚذ اٌذاسع١ٓ ثّفب١ُ٘ اٌدش٠ّخ إٌّظّخ ٚتجظ١شُ٘ ثى١فخ ِٛاخٙتٙب  

(  اٌذٚس٠بد األ١ِٕخ) األِٓ اٌؼبَ 

(.اٌذٚس٠بد اال١ِٕخ ) أْ ٠ىْٛ ِٓ ازذ ِٕغٛثٟ االِٓ اٌؼبَ 

.ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚاٌششٚؽ  اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ

ِسّذ ثٓ ٚ٘ف اٌمسـبٟٔ / اٌّمذَ اٌذوتٛس  

أعجٕع  

 ِٓ1437/05/05

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕامٛغ انجشَبيظ 
  4 يفٕٓو انغشًٚخ انًُظًخ ٔيؤعغبرٓب اإلعشايٛخ 

  4 األَؾيخ اإلعشايٛخ نهغشًٚخ انًُظًخ ٔػاللزٓب ثبنغشائى األخشٖ 

  4 (غغم األيٕال)انُؾبه انًغبػذ األعبط نؼقبثبد انغشًٚخ انًُظًخ 

  4 أعبنٛت يكبفؾخ اإلعشاو انًُظى

  4 انغٕٓد انذٔنٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانًؾهٛخ فٙ يكبفؾخ انغشًٚخ انًُظًخ

 عبػخ 21                                             يغًٕع انغبػبد                                                                 
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رؾهٛم انًخبىش فٙ انًغبل األيُٙ                                    -:يغًٗ انجشَبيظ                     

رؾذ انزقًٛى 

  

ثبٌتٕغ١ك ِغ اٌّششف اٌؼٍّٟ 

دػجذانشؽًٍ انزٚبة /انؼًٛذ 

اعجٕػٍٛ 

٘ـ 1437/06/25 -(2)-٘ـ 1437/01/19-(1)

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ 

   رؾذ انزقًٛىرؾذ انزقًٛى

 

 
  رؾذ انزقًٛىرؾذ انزقًٛى

  رؾذ انزقًٛىرؾذ انزقًٛى

  رؾذ انزقًٛىرؾذ انزقًٛى

 عبػخ   21                                           يغًٕع انغبػبد                                                  
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يكبفؾخ انغشائى انًغزؾذصّ                      -:يغًٗ انجشَبيظ         

ت١ّٕخ ِٙبساد اٌّشبسو١ٓ ثّب١٘خ اٌدشائُ اٌّغتسذثٗ ٚتجظ١شُ٘ ثى١ف١خ ِٛاخٙتٙب 

اػؼبء ١٘ئخ تذس٠ظ و١ٍخ اٌٍّه فٙذ اال١ِٕخ  

أْ ال تمً ستجخ اٌّششر ػٓ ِالصَ ٚال تض٠ذ ػٓ  -2. أْ ٠ىْٛ اٌّششر زبطً ػٍٝ دسخخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ودذ أدٔٝ  -1 
أْ ٠ىْٛ  -3ستجخ ِمذَ ٌٍؼغىش١٠ٓ ٚال تمً ػٓ اٌّشتجخ اٌغبثؼخ ثبٌٕغجخ ٌٍّذ١١ٔٓ أٚ ِب٠ؼبدٌٙب ِٓ اٌّغ١ّبد اٌٛظ١ف١خ 

اٌّششر ٠ؼًّ فٟ ِدبي ِىبفسخ اٌدشائُ اٌّغتسذثخ اٌّٛػسخ فٟ اٌفئخ اٌّغتٙذفخ 

ِسّذ ثٓ ٚ٘ف اٌمسـبٟٔ / اٌّمذَ اٌذوتٛس  

أعجٕع  12 

ْـ1437/12/17يٍ 

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ

    2 انغشًٚخ انًغزؾذصخ 

  3 يكبفؾخ انغشًٚخ انًُظًخ 

  3 عشائى غغم األيٕاليكبفؾخ 

  2 اإلعشاءاد انغضائٛخ 

  2 الزقبدٚبد انغشًٚخ 

  2 انزؾهٛم انًبنٙ نهؾغبثبد انًقشفٛخ 

  2 انزؾش٘ ٔانجؾش انغُبئٙ فٙ انغشائى انًغزؾذصخ

  2 ػهى انغشًٚخ 

  2 يكبفؾخ اإلسْبة ٔرًٕٚهّ 

 عبػخ 21                                                                 يغًٕع انغبػبد                            
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انزؼبيم يغ انؾٕادس األيُٛخ انًًٓخ                             -:يغًٗ انجشَبيظ                       

تض٠ٚذ اٌٍّتسم١ٓ ثبٌجشٔبِح ثبٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌتٟ تغبػذُ٘ ػٍٝ اٌتؼبًِ ثبٌشىً إٌّبعت 
ِغ ِغشذ اٌسبدث 

(ٔم١ت / ِالصَ أٚي / ِالصَ )اٌؼجبؽ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍذٚس٠بد األ١ِٕخ 

أْ ال ٠مً اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٌٍّششر ػٓ شٙبدح  -2أْ ٠ىْٛ اٌّششر أزذ اٌؼب١ٍِٓ ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍذٚس٠بد األ١ِٕخ  -1
اٌجىبٌٛس٠ٛط 

أٌ ال ٚكٌٕ انًشؽؼ ؽبفم ػهٗ َفظ انجشَبيظ يٍ لجم  -4أٌ ٚكٌٕ انًشؽؼ يزفشغًب ىٕال يذح انجشَبيظ  -3

ػجذاٌشزّٓ ثٓ ِسّذ اٌذ٘الٚٞ / اٌؼم١ذ 

أعجٕع

٘ـ 1437/02/03

ْذف انجشَبيظ  

انغٓخ انًغزفٛذح

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ
 يفٕٓو ٔأًْٛخ يغشػ انؾبدس ثؾكم ػبو  

4 
 

 
 
 
  

 انٕاعجبد انؾشىٛخ رغبِ يغشػ انؾبدس  
 األخيبء انؾبئؼخ ػُذ انزؼبيم يغ يغشػ انؾبدس 

 انؼاللخ ثٍٛ انغبَٙ ٔانًغُٙ ػهٛخ ٔيغشػ انؾبدس  
4 
 لٕاػذ االَزمبل نًغشػ انؾبدس   

 انقؼٕثبد انؼهًٛخ فٙ انًؾبفظخ ػهٗ يغشػ انؾبدس  
 2 أًَبه ٔىشق فؾـ يغشػ انؾبدس 

 ٔعبئم ٔىشق رٕصٛك يغشػ انؾبدس   
 يؼبُٚخ يغشػ االَفغبساد انغُبئٛخ  

  2 َظبو اإلعشاءاد انغضائٛخ 
  4 انقٛبغخ انفُٛخ نزؾشٚش انًؾبمش 
  4 أعبنٛت انزؾشٚبد ٔانجؾش انغبَٙ 

 عبػخ 21                                                                 يغًٕع انغبػبد                            
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 (الداخليت ) الربامج اخلاصت 
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 ْـ1436/1437ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ  نهؼبو انذساعٙ  نفئخ انًغزٓذفخانخبفخ انذاخهٛخ ٔا انجشايظثشايظ لغى 

قِ
يس
ا

 

 ربْاَخاضِ اي
زقِ 

 ايربْاَخ
َدتٗا 
 باألضابٝع

 ربْاَخ تازٜذ بدا١ٜ اي ايا١٦ عدد  ايدازضني

 ْـ26/11/1436 إنٗ 15/11/1436 مجبه 25 أعجٕػبٌ  2 أػًبل انؾظ 1

2 
 انزؼهٛى انزمُٛبد انؾذٚضخ فٙ
 االنكزشَٔٙ

 ؽغت االؽزٛبط  مجبه 11 أعجٕػبٌ 15

 ْـ14/12/1437 إنٗ 19/11/1437 مجبه 21 أعبثٛغ 4 11 انهٛبلخ انجذَٛخ 3

 ْـ14/17/1437انٗ 18/16/1437 مجبه 21 أعبثٛغ 4 8 انغجبؽخ 5
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أػًبل انؾظ                                                 -:يغًٗ انجشَبيظ                                    

ت١ّٕخ لذساد ِٚٙبساد اٌّشبسو١ٓ فٟ أػّبي اٌسح  ٚإِذادُ٘ ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌخجشاد ٚاٌتدبسة 
.  األ١ِٕخ اٌتٟ تؼ١ٓ اٌذاسط ػٍٝ فُٙ  و١ف١خ اٌتؼبًِ ِغ زبالد اٌسح اٌّختٍفخ

(.ػجبؽ)ِٕغٛثٟ اٌى١ٍخ 

.أْ تىْٛ ستجخ اٌّششر  ِٓ ِالصَ إٌٝ سائذ

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

لغى انجشايظ انخبفخ  يذٚش

اعجٕػبٌ

ْـ1436/11/26ْـ  إنٗ  1436/11/15يٍ 

ْذف انجشَبيظ  

انفئخ انًغزٓذفخ

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ

 يٓبساد االرقبل 

 ٕٚيًٛب( عبػزٍٛ )ثًؼذل 

 21= يغًٕع انغبػبد 

 انؼهٕو االعزًبػٛخ 

 انؼهٕو اإلداسٚخ  إداسح أصيبد 

 انهغبد ٔانزشعًخ  كزبثخ انزمبسٚش

 يؾبمش صائش (أػًبل انكؾبفخ-يشٔس)يؾبمشاد رضمٛفٛخ 

 رمُٛخ انًؼهٕيبد (رزشا)َظبو االرقبل انالعهكٙ 

 رمُٛخ انًؼهٕيبد  االرقبالد انالعهكٛخ 
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انزمُٛبد انؾذٚضخ فٙ انزؼهٛى االنكزشَٔٙ                                                     -:يغًٗ انجشَبيظ           

. ت١ّٕخ ِٙبساد اٌّتذسث١ٓ فٟ ِدبي اٌتم١ٕبد اٌسذ٠ثخ اٌّغتخذِخ فٟ اٌتؼ١ٍُ

(.يذٍَٛٛ, مجبه )أػنبء ْٛئخ انزذسٚظ 

أْ ٠ىْٛ اٌّششر أزذ أػؼبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ 

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

فبنؼ انغهًٙ / انُمٛت 

أعجٕػبٌ

ؽغت االؽزٛبط ـ

ْذف انجشَبيظ  

انفئخ انًغزٓذفخ

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغى انًخزـ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ

   انغجٕسح انزكٛخ

 ثٕالغ عبػزٍٛ كم ٕٚو

  21=يغًٕع انغبػبد 

 

 يشكض انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

 يشكض انزؼهٛى االنكزشَٔٙ ثشايظ رغغٛم انؾبؽبد

 يشكض انزؼهٛى االنكزشَٔٙ انزمذًٚٛخ انزؾكى ػٍ ثؼذ نهؼشٔك أعٓضح

 يشكض انزؼهٛى االنكزشَٔٙ انقف إداسح
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انهٛبلخ انجذَٛخ                                                         -:يغًٗ انجشَبيظ                                    

ت١ّٕخ ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ٌٍّتذسث١ٓ ٌجٕبء خغُ س٠بػٟ ٚطسٟ 

(.ػجبؽ)ِٕغٛثٟ اٌى١ٍخ 

أْ ال ٠ىْٛ اٌّششر  -3أخت١بص اٌفسض اٌـجٟ              -2أْ تىْٛ ستجخ اٌّششر  ِٓ ِالصَ إٌٝ ػم١ذ                   -1
زبطً ػٍٝ ٔفظ اٌجشٔبِح 

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

يغبػذ ثٍ ػجذانؼضٚض انغجذ / 11و

اعبثٛغ   4

ْـ1437/12/14ْـ  إنٗ  1437/11/19يٍ 

ْذف انجشَبيظ  

انفئخ انًغزٓذفخ

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغى انًخزـ ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ 

 

 رًُٛخ انؼنالد اننؼٛفخ يغزٕٖ انهٛبلخ انجذَٛخسفغ 

 ثٕالغ عبػزٍٛ كم ٕٚو             

 لغى انؼهٕو انؼغكشٚخ 41= يغًٕع انغبػبد                
 انٕصٌ إَمبؿ    
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  انغجبؽخ                                                                -:يغًٗ انجشَبيظ           

.ت١ّٕخ ِٙبساد اٌّتذسث١ٓ فٟ ِدبي اٌغجبزخ وأزذ اٌّتـٍجبد اٌؼشٚس٠خ ٌشخً األِٓ 

(.مجبه)يُغٕثٙ انكهٛخ 

ال ٠ىْٛ اٌّششر زبطً  -3.         اخت١بص االختجبس اٌظسٟ  -2.   ِٓ أْ تىْٛ ستجخ اٌّششر ِٓ ػم١ذ فّب دْٚ   -1
.ػٍٝ ٔفظ اٌجشٔبِح 

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

يؾغٍ انُفٛؼٙ/انًالصو أٔل 

أعبثٛغ ( 4)

ْـ1437/17/14ْـ  إنٗ  1437/16/18

ْذف انجشَبيظ  

انفئخ انًغزٓذفخ

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ  

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغى انًخزـ ػذد انغـــــــــبػبد  ظيٕاد انجشَبي

 نهغجبؽخ  األعبعٙانزذسٚت 

 ثٕالغ عبػزٍٛ كم ٕٚو

 41=يغًٕع انغبػبد 
  انزٕافك انؼنهٙ نألٚبد٘ ٔاإللذاو داخم انًبء إداسح انؾئٌٕ انشٚبمٛخ

   رُظٛى  انزُفظ داخم انًبء
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 (أفراد ) الربامج التأهيليت اخلاصت بالكليت 
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 ٖذ1436/1437مبعٗد ايتدزٜب األَين  يًعاّ ايدزاضٞ  ايتأ١ًٖٝٝ   قطِ ايرباَخ

 يغًٗ انجشَبيظ انشلى
 

 ربسٚخ انجذاٚخ
 انًذح ػذد انًهزؾمٍٛ

 عُزبٌ 51 15/11/1436 (1)دثهٕو انؼهٕو انًٕعٛمٛخ  1

 أعجٕع 25 5/11/1437 (1)يٓبساد االرقبل  2

 اعبثٛغ3 81 5/11/1437 (18)انزُؾٛيٛخ  3

 اعبثٛغ6 161 5/11/1437 (18)انؾزًٛخ  4

 أعجٕع 25 3/2/1437 (1)االعزٛمبف ٔانمجل ٔانزفزٛؼ  5

 اعبثٛغ6 25 17/2/1437 (14)ىشق انزذسٚظ سلى  6

 أعجٕػبٌ 25 9/3/1437 (31)انشيبٚخ انزؤعٛغٛخ  7

 أعجٕع 12 25 7/4/1437 (17)اإلداسح انًكزجٛخ سلى  8

 اعبثٛغ4 25 7/4/1437 (13)انزٓٛئخ ٔاإلػذاد انجذَٙ  9

 اعبثٛغ4 25 7/4/1437 (12)انذساعبد انُبسٚخ  11

 اعجٕع12 25 14/4/1437 (2)فٛبَخ األعهؾخ  11

 اعجٕع12 25 14/4/1437 (2)انزخٛشح انزؤعٛغٛخ  12

 أعجٕع 12 25 14/4/1437 يٓبساد نغخ اإلؽبسح 13

 أعجٕع 25 12/5/1437 (1)يكبفؾخ انؾغت  14

15 

 (11( )9( )8( )7()6)يٓبساد انشيبٚخ 

12/5/1437 25 

 أعجٕع

16 19/5/1437 25 

17 26/5/1437 25 

18 11/6/1437 25 

19 18/6/1437 25 

 اعبثٛغ4 25 11/6/1437 (11)انغجبؽخ  21

 اعبثٛغ4 25 18/6/1437 (2)دفبع ػٍ انُفظ  22

 اعبثٛغ6 25 18/6/1437 (15)ىشق انزذسٚظ سلى  23

 اعبثٛغ16 211 ٚزؾذد الؽمًب (27)األعبعٙ سلى انفشد  24

 أعجٕع 211 ٚزؾذد الؽمًب (2( ) 27خبفخ ثًٍ أكًم دٔسح انفشد األعبط سلى ) ثشَبيظ انشيبٚخ انزؤعٛغٛخ  25

 أعجٕع 211 ٚزؾذد الؽمًب (2( ) 27خبفخ ثًٍ أكًم دٔسح انفشد األعبط سلى ) ثشَبيظ يكبفؾخ انؾغت  26

 أعجٕع 211 ٚزؾذد الؽمًب (2( ) 27خبفخ ثًٍ أكًم دٔسح انفشد األعبط سلى ) انخبفخ ثشَبيظ انؼًهٛبد  27
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       دثهٕو ػهٕو يٕعٛمٛخ                                               -:يغًٗ انجشَبيظ       

.تأ١ً٘ أفشاد ِٛع١م١١ٓ ِؤ١ٍ٘ٓ تأ١ً٘ ػبي فٟ ػضف اٌّٛع١مٝ اٌؼغىش٠خ

.أٌ ٚكٌٕ الئك ىجًٛب

..أٌ ركٌٕ نذّٚ انشغجخ نهؼًم فٙ انًٕعٛمٗ

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

اؽًذ خشيٙ / سئٛظ سلجبء 

اعجٛع  16عٕت١بْ وً فظً دساعٟ 

٘ـ1436/11/15

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 
 يـــــــــــٕاد انذٔسح

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد

 املٛضٝك٢ 8 املٛضٝك١ٝايكٛاعد ٚايٓعسٜا  

 املٛضٝك٢ 3 ايؿٛياٝخ ايكسا٥ٞ

 املٛضٝك٢ 3 ايلثكاف١ املٛضٝك١ٝ

 املٛضٝك٢ 4 اختيازا  دٚز١ٜ

 املٛضٝك٢ 2 َٗازا  االتؿاٍ

  20 اجملُٛع

 انًؾشف انؼهًٙ 
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يٓبساد االرقبل ٔانؼاللبد االَغبَٛخ                                 -:يغًٗ انجشَبيظ                    

اوغبة اٌّتذسث١ٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد اٌالصِخ فٟ فٓ االتظبي ِغ اٌدّٙٛس ٚتـ٠ٛش اٌسظ 
.االِٕٟ ٚاوتغبة ِٙبسح تسش٠ش اٌخـبثبد ٚاٌتمبس٠ش اٌشع١ّخ

.اْ ٠ىْٛ اٌّششر ِٓ افشاد اداسح اٌششؿخ اٌؼغىش٠خ-1

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ػجذانؼضٚض ثٍ ؽًذ انضُٛبٌ . د/انؼًٛذ 

اعجٛع   

٘ـ1437/01/05

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 
 يـــــــــــٕاد انذٔسح

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد

  2 َٗازا  االتؿاٍ

  2 ايعالقا  ايعا١َ َٚٗاَٗا

  4 َاّٗٛ ايػدؿ١ٝ ٚايتعاٌَ َعٗا

  4 نتاب١ ايتكازٜس األ١َٝٓ

  4 ايلثكاف١ األ١َٝٓ

  20 اجملُٛع

 انًؾشف انؼهًٙ 
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       انزُؾٛيٛخ نهزشلٛخ                                                                -:يغًٗ انجشَبيظ                    

تأ١ً٘ ػجبؽ اٌظف ٌشتجتٟ سل١ت ٚسل١ت أٚي ٌٍشتت األػٍٝ ٌتس١ًّ ِغئ١ٌٛبد ستجُٙ اٌدذ٠ذح 
.

.أْ تىْٛ ستجخ اٌّششر  سل١ت أٚ سل١ت أٚي 

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ػًش ثٍ اثشاْٛى انؼًش / انًمذو 

أعبثٛغ( 3)

ـ1437/01/05ٖ

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يـــــــــــٕاد انذٔسح
 عًّٛ غسع١ٝ  1 قسإٓ نسِٜ

 عًّٛ غسع١ٝ  1 إضال١َٝ ثكاف١ 
 عًّٛ قا١ْْٝٛ  1 ٚاجيا  ٚيْع١ُ
 عًّٛ عطهس١ٜ  2 يضًر١ ٚزَا١ٜ

 عًّٛ يداز١ٜ  2 اإلدارية واألعنال الشهرتارية
 عًّٛ اجتُاع١ٝ  2 االتصال ومَارات اإلىشاىية العالقات

 عًّٛ عطهس١ٜ  2 تسب١ٝ عطهس١ٜ
 عًّٛ عطهس١ٜ  3 َػا٠
 عًّٛ عطهس١ٜ  2 زٜاق١

 عًّٛ ايًػا  ٚايرتمج١ 2 تكازٜس ي١َٝٓ
 عًّٛ ي١َٝٓ 1 (ئَ ٚطين)ايلثكاف١ األ١َٝٓ 
 عًّٛ غسع١ٝ  1 (ئَ فهسٟ)ايلثكاف١ األ١َٝٓ 
 عًّٛ تك١ٝٓ املعًَٛا  ٚاالتؿاال  1 (ئَ َعًَٛا )ايلثكاف١ األ١َٝٓ 

 عًّٛ تك١ٝٓ املعًَٛا  ٚاالتؿاال  1 اتؿاال  ضًه١ٝ ٚالضًه١ٝ
 ايعًّٛ ايػسط١ٝ 2 شتدزا 

 ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ 1 ْعاّ عكٛبا  ْػس ايٛثا٥ل ٚاملعًَٛا 
  25 اجملُٛع
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 انؾزًٛخ  نهزشلٛخ                                                         -:يغًٗ انجشَبيظ                                     

ٚو١ً سل١ت ػٍٝ ِغئ١ٌٛبتُٙ ٚاإلٌّبَ ثـج١ؼخ ػٍُّٙ  -تأ١ً٘ ػجبؽ اٌظف ِٓ ستجخ ػــش٠ف 
.اٌدذ٠ذح 

.أْ تىْٛ ستجخ اٌّششر  ػش٠ف أٚ ٚو١ً سل١ت 

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ػًش ثٍ اثشاْٛى انؼًش / انًمذو 

أعبث١غ( 6)

٘ـ1437/01/05

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يـــــــــــٕاد انذٔسح
 عًّٛ غسع١ٝ  1 قسإٓ نسِٜ
 عًّٛ غسع١ٝ  1 ثكاف١  إضال١َٝ
 عًّٛ قا١ْْٝٛ  1 ٚاجيا  ٚيْع١ُ
 عًّٛ عطهس١ٜ  2 يضًر١ ٚزَا١ٜ

 عًّٛ يداز١ٜ  2 اإلداز١ٜ ٚاألعُاٍ ايطهستاز١ٜ
 عًّٛ اجتُاع١ٝ  2 االتؿاٍ َٚٗازا  اإلْطا١ْٝ ايعالقا 

 عًّٛ عطهس١ٜ  2 تسب١ٝ عطهس١ٜ
 عًّٛ عطهس١ٜ  3 َػا٠
 عًّٛ عطهس١ٜ  2 زٜاق١

 عًّٛ ايًػا  ٚايرتمج١ 2 تكازٜس ي١َٝٓ
 عًّٛ ي١َٝٓ 1 (ئَ ٚطين)ايلثكاف١ األ١َٝٓ 
 عًّٛ غسع١ٝ  1 (ئَ فهسٟ)ايلثكاف١ األ١َٝٓ 
 عًّٛ تك١ٝٓ املعًَٛا  ٚاالتؿاال  1 (ئَ َعًَٛا )ايلثكاف١ األ١َٝٓ 

 عًّٛ تك١ٝٓ املعًَٛا  ٚاالتؿاال  1 اتؿاال  ضًه١ٝ ٚالضًه١ٝ
 ايعًّٛ ايػسط١ٝ 2 شتدزا 

 ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ 1 ٚاملعًَٛا ْعاّ عكٛبا  ْػس ايٛثا٥ل 
  25 اجملُٛع
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االعت١مبف ٚاٌمجغ ٚاٌتفت١ش                                           -:يغًٗ انجشَبيظ       

تض٠ٚذ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌششؿخ اٌؼغىش٠خ ثئخشاءاد االعت١مبف ٚ اٌمجغ ٚ اٌتفت١ش ٚاٌتؼ١ٍّبد 
.اٌخبطخ ثبعتخذاَ اٌغالذ 

.اْ ٠ىْٛ اٌّششر ِٓ افشاد اداسح اٌششؿخ اٌؼغىش٠خ-1

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ػًش ثٍ اثشاْٛى انؼًش / انًمذو 

اعجٛع   

٘ـ1437/06/11

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 
 ايكطذذذذذذذذذذذِ ايعًُذذذذذذذذذذذذذذذذٞ عدد ايطذذذذذذذذذاعا  َذذذذذذذذذذذٛاد ايدٚز٠

 4 ايكيض ٚاإلجسا٤ا  املػاب١ٗ ي٘

 ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ

 4 (1)ايتاتٝؼ 
 4 (2)ايتاتٝؼ 

 2 األغٝا٤ املكيٛط١ ٚنٝا١ٝ ايتؿسف بٗا

 2 ايتعًُٝا  ارتاؾ١ باضتدداّ ايطالح

 ضاع١ 16 اجملُٛع
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ىشق انزذسٚظ                                        -:يغًٗ انجشَبيظ       

رؼشٚف انذاسعٍٛ ثبنيشق انؼبيخ نهزذسٚظ ٔيغبػذرٓى ػهٗ رًُٛخ يٓبسارٓى  انزذسٚغٛخ ٔ 
.انزشثٕٚخ 

.أٌ ٚكٌٕ انًشؽؼ ؽبفم ػهٗ انضبَٕٚخ انؼبيخ ػهٗ ألم رمذٚش  

.أٌ ٚكٌٕ نذّٚ االعزؼذاد ٔانشغجخ فٙ االعزفبدح يٍ انجشَبيظ

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى 

رشكٙ ثٍ ؽجٛت انغنشٔف  / انُمٛت 

أعبثٛغ 6

ْـ1437/ 12/17

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 ايكطذذذذذذذذذذذِ ايعًُذذذذذذذذذذذذذذذذٞ عدد ايطذذذذذذذذذاعا  َذذذذذذذذذذذٛاد ايدٚز٠
 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ 4 َٗازا  ايتدزٜظ اذتدٜلث١ ٚتطيٝكاتٗا
 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ 4 ختطٝط ايتدزٜظ ٚتطيٝكاتٗا 

 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ 2 ايٓاظ ايرتبَٟٛكد١َ عًِ 
 تك١ٝٓ املعًَٛا  ٚاالتؿاال  3 اضتدداّ اذتاضب  ي ايتعًِٝ

 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ 3 اختيازا  َٚكاٜٝظ
 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ 4 َكد١َ  ي املٓاٖخ ايرتب١ٜٛ

  ضاع١  20       زتُٛع ايطاعا 
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انشيبٚخ انزؤعٛغٛخ                                            -:يغًٗ انجشَبيظ                          

.رًُٛخ يٓبساد انًزذسثٍٛ فٙ يغبل انشيبٚخ

.إْ ال ٠ىْٛ اٌّششر زبطاًل ػٍٝ ٔفظ اٌجشٔبِح 

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

عؼذ ثٍ ؽًذ انذٔعش٘ / انشائذ سكٍ 

اعجٕػبٌ

ْـ  1437/13/19

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انًخزـانمغى  ػذد انغـــــــــبػبد يٕاد انجشَبيظ

 يٓبساد انزغذٚذ فٙ األٔمبع انًخزهفخ
  

 ثٕالغ عبػزٍٛ كم ٕٚو 

 21= يغًٕع انغبػبد 

 

 لغى انؼهٕو انؼغكشٚخ

 فٙ يغبفبد  ثؼٛذحت يٓبساد انزقٕٚ

 اؽزٛبىبد األيبٌ
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االداسح انًكزجٛخ                                            -:يغًٗ انجشَبيظ                          

.رؤْٛم األفشاد نهمٛبو ثبنؼًم اإلداس٘ ٔفك األعظ ٔاننٕاثو انقؾٛؾخ 

.أْ ال ٠ىْٛ اٌّششر زبطاًل ػٍٝ ٔفظ اٌذٚسح 

األفشاد ِٓ ستجخ خٕذٞ ٚزتٝ سئ١ظ سلجبء

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ػنٕ يٍ ْٛئخ انزذسٚظ ثبنًؤعغخ انؼبيخ انزذسٚت انًُٓٙ ٔانزمُٙ 

اعجٕع  12

ْـ  1437/14/17

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يـــــــــــٕاد انذٔسح

 علوو شرعية  1 نريهقرأٌ 

 علوو شرعية  1 ثكافة  إسالمية

 ألغات والرتمجة 4 مَارات لغوية

 العلوو اإلدارية  4 برىامج اتصاال اإلدارية املشتددو بالهلية 

  ةاللغات والرتمج 2 تكارير

 علوو تكيية املعلومات واالتصاالت 4 حاسب آلي

 اللغات والرتمجة  4 حترير خطابات

  21جمنوع الشاعات                                                                                      
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انزٓٛئخ ٔاالػذاد انجذَٙ                                       -:يغًٗ انجشَبيظ       

رًُٛخ انهٛبلخ انجذَٛخ نهًزذسثٍٛ نجُبء عغى سٚبمٙ ٔفؾٙ

.اعزٛبص االخزجبس انقؾٙ  -2.   اٌ ال ٚكٌٕ انًشؽؼ ؽبفم ػهٗ َفظ انجشَبيظ  -1

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى 

يغبػذ ثٍ ػجذانؼضٚض انغجذ / 11و

أعبثٛغ ( 4)

ْـ1437/14/17

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغى انًخزـ ػذد انغـــــــــبػبد يؾبٔس انذٔسح

  زفع َطت٣ٛ ايًٝاق١ اييد١ْٝ

 بٛاقع ضاعتني نٌ ّٜٛ

 41= جمنوع الشاعات 
 ايكعٝا١ ت١ُٝٓ ايعكال  قشه العلوو العشهرية

 ايٛشٕ إْكاف    
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انذساعبد انُبسٚخ                                       -:يغًٗ انجشَبيظ                    

.رًُٛخ يٓبساد انًزذسثٍٛ فٙ  يغبل لٛبدح انذساعبد انُبسٚخ ألداء اإلػًبل انًٛذاَٛخ ثفبػهٛخ 

أٌ ال ٚكٌٕ انًشؽؼ ؽبفم ػهٗ َفظ  -2.سرجخ سئٛظ سلجبء–االفشاد يٍ سرجخ عُذ٘ ( افشاد)يُغٕثٙ انكهٛخ -1
.انجشَبيظ 

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى 

سٚبٌ ثٍ عؼٛذ انؾٓشاَٙ /يالصو أٔل 

أعجٕػبٌ

ْـ1437/14/17

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغى انًخزـ ػذد انغـــــــــبػبد ظانجشَبي يؾبٔس

 يٓبساد انمٛبدح
 

 ثٕالغ عبػزٍٛ كم ٕٚو                    

 21=يغًٕع انغبػبد 

 

 

 لغى انؼهٕو األيُٛخ
 يٓبساد انزٕاصٌ فٙ انمٛبدح

 اؽزٛبىبد األيبٌ ٔانغالو
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فٛبَخ االعهؾخ انزبعٛغٛخ                                         -:يغًٗ انجشَبيظ       

رؤْٛم انًزذسثٍٛ نٛكَٕٕا لبدسٍٚ ػهٗ انزؼبيم يغ األػيبل انفُٛخ فٙ األعهؾخ

.االفشاد يٍ سرجخ عُذ٘ انٗ سئٛظ سلجبء-1

.  أٌ ٚكٌٕ ؽبفاًل ػهٗ دٔسح انشيبٚخ انزؤعٛغٛخ ػهٗ األلم  -2

.أٌ رزٕافك انذٔسح ٔىجٛؼخ انؼًم انًٛذاَٙ نهًزمذو-2

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى 

عؼذ ثٍ ؽًذ انذٔعش٘ / انشائذ سكٍ

أعجٕع ( 12)

ْـ1436/ 14/14

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 ايكطذذذذذذذذذذذِ ايعًُذذذذذذذذذذذذذذذذٞ عدد ايطذذذذذذذذذاعا  َذذذذذذذذذذذٛاد ايدٚز٠

 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاع١ G3 (20)اييٓدق١ٝ  

 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاع١ MP5 (25)ْؿف ايسغاؽ 

 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاع١ (20) بٓدق١ٝ نالغٓهٛف
 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاع١ (25) َطدع ادتًٛى 
 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاع١ (20) َطدع ايرباْٚٓل
 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاعا  (10) اختياز ْٗا٥ٞ زَا١ٜ 
 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ ضاع١ آخس يضيٛع(20) َٗازا  االتؿاٍ 

 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاع١ ( 140) اجملُٛع

 انًؾشف انؼهًٙ 
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انزخٛشح انزبعٛغٛخ                                        -:يغًٗ انجشَبيظ                      

.رؤْٛم انًزذسثٍٛ نٛكَٕٕا لبدسٍٚ ػهٗ انزؼبيم يغ انزخبئش ثؤَٕاػٓب ٔآنٛخ رخضُٚٓب

.االفشاد يٍ سرجخ عُذ٘ انٗ سئٛظ سلجبء-1

.  أٌ ٚكٌٕ ؽبفاًل ػهٗ دٔسح انشيبٚخ انزؤعٛغٛخ ػهٗ األلم  -2

أٌ رزٕافك انذٔسح ٔىجٛؼخ انؼًم انًٛذاَٙ نهًزمذو-2

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى .

عؼذ ثٍ ؽًذ انذٔعش٘ / انشائذ سكٍ

أعجٕع ( 12)

ْـ1436/ 14/14

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 ايكطذذذذذذذذذذذِ ايعًُذذذذذذذذذذذذذذذذٞ ايطذذذذذذذذذاعا عدد  َذذذذذذذذذذذٛاد ايدٚز٠

 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاعا  (10) اذتٝاطا  األَإ 
 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاع١(20) َكد١َ ايرخري٠ 

 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاعا  (10) ختصٜٔ ايرخري٠ ٚقت ايطًِ
 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاع١(20) ضال١َ ايرخري٠ 

 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاعا  (10) جسد َطتٛدعا  ايرخري٠ 
 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاعا  (10) ايدفاع ايهُٝاٟٚ

 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاعا  (10) َطيٛعا  ايرخري٠ ٚاملتاحسا 
 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاعا  (10) متٝٝص َاد٠ ايتاحري 
 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاعا  (10) ايتدصٜٔ املتحاْظ 

 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاعا  (10) متٝٝص ذخري٠ األضًر١ ارتاٝا١ 
 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ ضاع١ آخس يضيٛع(20) َٗازا  االتؿاٍ

 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاع١ (140) اجملُٛع

 انًؾشف انؼهًٙ 
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نغخ االؽبسح                                                -:يغًٗ انجشَبيظ                      

إوغبة اٌّتذسث١ٓ اٌّؼشفخ ٚاٌّٙبسح اٌالصِخ ٌٍتٛاطً  ِغ األشخبص رٚٞ االزت١بخبد 
.اٌخبطخ

.اٌ ٚكٌٕ يٍ ؽًهخ ؽٓبدح انضبَٕٚخ انؼبيخ

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى .

ثٛصاسح اٌتشث١خ ( إداسح اٌؼٛق اٌغّؼٟ)ػؼ١٘ٛئخ تذس٠ظ ِٓ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍتشث١خ اٌخبطخ 
ٚاٌتؼ١ٍُ

أعجٕع ( 12)

ْـ1436/ 14/14

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 
 يـــــــــــٕاد انذٔسح

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد

 3 َدخٌ اإلعاق١ ايطُع١ٝ

ٞ  )َعٗد ايتدزٜب األَين بايتعإٚ َع اإلداز٠ ايعاَذ١ يًرتبٝذ١ ارتاؾذ١     بذٛشاز٠  ( إداز٠ ايعذٛم ايطذُع
 ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

 2 قٛاعد يػ١ اإلغاز٠

 10 َٗازا  ايتٛاؾٌ بًػ١ اإلغاز٠

 3 ايتعًِٝ ايراتٞ يًػ١ اإلغاز٠

 2 ثكاف١ ايؿِ ٚذكٛقِٗ

 ضاع١ 20 اجملُٛع

 انًؾشف انؼهًٙ 



 

 

 

88 

 

 

 

يكبفؾخ انؾغت                                                -:يغًٗ انجشَبيظ                      

إكغبة انًزذسثٍٛ ثبنًؼهٕيبد انالصيخ نهزؼبيم يغ ايٍ انًُؾآد ٔؽًبٚخ انؾخقٛبد

.اٌ ٚكٌٕ يٍ ؽًهخ ؽٓبدح انضبَٕٚخ انؼبيخ

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى .

ػهٙ ثٍ ػجذاهلل انؾبٔ٘ .د/انًمذو

أعجٕع 

ْـ1437/ 15/12

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 
 يـــــــــــٕاد انذٔسح

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد

 ايتطًٌ

 ايٓصٍٚ باذتياٍ ايعًّٛ ايعطهس١ٜ ضاعا  َٜٛٝا 4بٛاقع 

 اقتراّ األبٛاب

 تعسٜف ايػدؿٝا  ,اذتُا١ٜ, اإلخال٤ 

 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ ضاعا   4آخس ّٜٛ  ي األضيٛع بٛاقع   ايعالقا  اإلْطا١ْٝ

 ضاع١ 20 ادتُٛع

 انًؾشف انؼهًٙ 
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انشيبٚخيٓبساد                                          -:يغًٗ انجشَبيظ                          

.سفغ يغزٕٖ انشيبٚخ نذٖ يُغٕثٙ انكهٛخ انؼغكشٍٚٛ 

..اْ ٠ىْٛ اٌّششر ِٓ افشاد اداسح اٌششؿخ اٌؼغىش٠خ-1

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

عؼذ ثٍ ؽًذ انذٔعش٘ / انشائذ سكٍ 

اعجٕع

ْـ1437/15/26(3)ْـ  1437/15/19(2)ْـ  1437/15/12(1)

ْـ    1437/16/18(5)ْـ  1437/16/11(4)

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 ايكطذذذذذذذذذذذِ ايعًُذذذذذذذذذذذذذذذذٞ عدد ايطذذذذذذذذذاعا  َذذذذذذذذذذذٛاد ايدٚز٠

 ايعًّٛ ايعطهس١ٜ  ضاعا  ( 16) َٗازا  ايسَا١ٜ 

  االجتُاع١ٝايعًّٛ  ضاعا  ( 4) ؿاٍَٗازا  االت

  ضاع١( 20) اجملُٛع

 انًؾشف انؼهًٙ 
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انغجبؽخ                                        -:يغًٗ انجشَبيظ       

.رًُٛخ يٓبساد انًزذسثٍٛ فٙ يغبل انغجبؽخ كؤؽذ انًزيهجبد اننشٔسٚخ نشعم األيٍ 

.اعزٛبص االخزجبس انقؾٙ  -2.   اٌ ال ٚكٌٕ انًشؽؼ ؽبفم ػهٗ َفظ انجشَبيظ  -1

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى 

يؾغٍ انُفٛؼٙ/انًالصو أٔل 

أعبثٛغ ( 4)

ْـ1437/ 16/11

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغى انًخزـ ػذد انغـــــــــبػبد ظيٕاد انجشَبي

 نهغجبؽخ  األعبعٙانزذسٚت 

 ثٕالغ عبػزٍٛ كم ٕٚو

 41=يغًٕع انغبػبد 
 انزٕافك انؼنهٙ نألٚبد٘ ٔاإللذاو داخم انًبء إداسح انؾئٌٕ انشٚبمٛخ

 رُظٛى  انزُفظ داخم انًبء
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انذفبع ػٍ انُفظ                                        -:يغًٗ انجشَبيظ                 

.اكغبة انًزذسة يٓبساد دفبػّٛ ٔلزبنٛخ نهذفبع ػٍ انُفظ 

.اعزٛبص االخزجبس انقؾٙ  -2.   اٌ ال ٚكٌٕ انًشؽؼ ؽبفم ػهٗ َفظ انجشَبيظ  -1

األفشاد يٍ سرجخ عُذ٘ ٔؽزٗ سئٛظ سلجبء -3

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى 

خبنذ انؾجغش / 11و

أعبثٛغ ( 4)

ْـ1437/ 16/18

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 
 يـــــــــــٕاد انذٔسح

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد

 بايتٓطٝل َع املػسف ايعًُٞ  بايتٓطٝل َع املػسف ايعًُٞ 

 

 

 

 

 

   اجملُٛع

 انًؾشف انؼهًٙ 
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ىشق انزذسٚظ                                        -:يغًٗ انجشَبيظ       

رؼشٚف انذاسعٍٛ ثبنيشق انؼبيخ نهزذسٚظ ٔيغبػذرٓى ػهٗ رًُٛخ يٓبسارٓى  انزذسٚغٛخ ٔ 
.انزشثٕٚخ 

.أٌ ٚكٌٕ انًشؽؼ ؽبفم ػهٗ انضبَٕٚخ انؼبيخ ػهٗ ألم رمذٚش  

.أٌ ٚكٌٕ نذّٚ االعزؼذاد ٔانشغجخ فٙ االعزفبدح يٍ انجشَبيظ

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى 

رشكٙ ؽجٛت انغنشٔف / انُمٛت 

أعبثٛغ 6

ْـ1437/ 16/18

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 ايعًُذذذذذذذذذذذذذذذذٞايكطذذذذذذذذذذذِ  عدد ايطذذذذذذذذذاعا  َذذذذذذذذذذذٛاد ايدٚز٠

 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ 4 َٗازا  ايتدزٜظ اذتدٜلث١ ٚتطيٝكاتٗا

 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ 4 ختطٝط ايتدزٜظ ٚتطيٝكاتٗا 

 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ 2 َكد١َ عًِ ايٓاظ ايرتبٟٛ

 تك١ٝٓ املعًَٛا  ٚاالتؿاال  3 اضتدداّ اذتاضب  ي ايتعًِٝ

 االجتُاع١ٝايعًّٛ  3 اختيازا  َٚكاٜٝظ

 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ 4 َكد١َ  ي املٓاٖخ ايرتب١ٜٛ

  ضاع١  20       زتُٛع ايطاعا 
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انفشد األعبعٙ                                                                      -:يغًٗ انجشَبيظ                                  

ٚٓذف انجشَبيظ إنٗ إػذاد انغُٕد انًغزغذٍٚ ٔانًهزؾمٍٛ فٙ انخذيخ انؼغكشٚخ ؽذٚضًب 
ٔرؤْٛهٓى ػغكشًٚب ٔيغهكًٛب نهؼًم كؤفشاد فٙ إداساد  ٔألغبو انكهٛخ ثقفخ خبفخ ٔنهؼًم فٙ 

.ليبػبد ٔصاسح انذاخهٛخ ثقفخ ػبيخ

.اٌ الٚمم انًؤْم انؼهًٙ ػٍ انضبَٕٚخ انؼبيخ  -1

(.3)ثبإلمبفخ إنٗ يشاعؼخ انزؼهًٛبد ٔ انؾشٔه انخبفخ ثًؼٓذ انزذسٚت األيُٙ فٙ ففؾخ سلى 

ػًش ثٍ اثشاْٛى انؼًش /انًمذو 

أعجٛػًب ( 16)

ٚؾذد الؽمًب ؽغت االؽزٛبط 

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد يـــــــــــٕاد انجشَبيظ

 عًّٛ غسع١ٝ 1 قسإٓ نسِٜ
 عًّٛ غسع١ٝ 1 ثكاف١  إضال١َٝ
 غسط١ٝعًّٛ  1 َهافر١ املددزا 
 عًّٛ تك١ٝٓ املعًَٛا  ٚاالتؿاال  2 ذاضب اىل

 عًّٛ تك١ٝٓ املعًَٛا  ٚاالتؿاال  1 اتؿاال  ايطًه١ٝ ٚايالضًه١ٝ
 عًّٛ عطهس١ٜ 2 يضًر١ ٚزَا١ٜ

 عًّٛ عطهس١ٜ 2 اذتٛاجص َٚٗازا  املٝدإ
 عًّٛ عطهس١ٜ 2 ايدفاع عٔ ايٓاظ
 عًّٛ عطهس١ٜ 2 أَ ٚمحا١ٜ املٓػآ 

 عًّٛ عطهس١ٜ 2 عطهس١ٜتسب١ٝ 
 عًّٛ عطهس١ٜ 3 َػا٠

 عًّٛ عطهس١ٜ 2 تسب١ٝ زٜاق١ٝ
 عًّٛ قا١ْْٝٛ 1 ٚاجيا  ٚيْع١ُ
 عًّٛ اجتُاع١ٝ 1 ايعالقا  ايعا١َ
 عًّٛ ي١َٝٓ 1 إضعافا  يٚي١ٝ
 ايًػا  ٚايرتمج١ 1 يػ١ اصتًٝص١ٜ
 عًّٛ ي١َٝٓ 3 ثكاف١ ي١َٝٓ

 ضاع١  25                                                            زتُٛع ايطاعا                                                                
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(27خبفخ ثًٍ اكًم دٔسح انفشد االعبعٙ )انشيبٚخ انزؤعٛغٛخ                                        -:يغًٗ انجشَبيظ                             

.اوغبة اٌّتذسة ِٙبساد ٚػٍَٛ تخظظ١خ  فٟ اٌشِب٠خ ثؼذ أتٙبءٖ ِٓ دٚسح اٌفشد االعبعٟ 

.اْ ٠ىْٛ ِٓ دٚسح اٌفشد االعبعٟ زذ٠ثٟ اٌتخشج 

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

عؼذ ثٍ ؽًذ انذٔعش٘ / انشائذ سكٍ 

اعجٕػبٌ

ٚؾذد الؽمًب  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 
 يـــــــــــٕاد انذٔسح

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد

 اذتٝاطا  األَإ

 ايسَا١ٜ ايتأضٝط١ٝ ايعًّٛ ايعطهس١ٜ ضاعا  َٜٛٝا 4بٛاقع 

 َٗازا  ايسَا١ٜ

 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ ضاعا   4آخس ّٜٛ  ي االضيٛع بٛاقع   ايعالقا  اإلْطا١ْٝ

 ضاع١ 20 ادتُٛع

 انًؾشف انؼهًٙ 



 

 

1 

 

 

 

(27خبطخ ثّٓ اوًّ دٚسح اٌفشد االعبعٟ )ِىبفسخ اٌشغت                                        -:يغًٗ انجشَبيظ                               

اكغبة انًزذسة يٓبساد ٔػهٕو رخققٛخ فٙ يغبل يكبفؾخ انؾغت ثؼذ اَزٓبءِ يٍ دٔسح 
.انفشد االعبعٙ 

.اْ ٠ىْٛ ِٓ دٚسح اٌفشد االعبعٟ زذ٠ثٟ اٌتخشج 

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ػهٙ ثٍ ػجذاهلل انؾبٔ٘ .د/انًمذو

اعجٕػبٌ

ٚؾذد الؽمًب  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد

 
 يـــــــــــٕاد انذٔسح

 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد

 ايتطًٌ

 ايٓصٍٚ باذتياٍ ايعًّٛ ايعطهس١ٜ ضاعا  َٜٛٝا 4بٛاقع 

 اقتراّ االبٛاب

 تعسٜف ايػدؿٝا  ,اذتُا١ٜ, اإلخال٤ 

 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ ضاعا   4آخس ّٜٛ  ي االضيٛع بٛاقع   ايعالقا  االْطا١ْٝ

 ضاع١ 20 ادتُٛع

 انًؾشف انؼهًٙ 
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(27خبطخ ثّٓ اوًّ دٚسح اٌفشد االعبعٟ )ِىبفسخ اٌشغت                                        -:يغًٗ انجشَبيظ                               

اوغبة اٌّتذسة ِٙبساد ٚػٍَٛ تخظظ١خ  فٟ ِدبي اٌؼ١ٍّبد اٌخبطخ ثؼذ أتٙبءٖ ِٓ دٚسح 
.اٌفشد االعبعٟ 

.اْ ٠ىْٛ ِٓ دٚسح اٌفشد االعبعٟ زذ٠ثٟ اٌتخشج 

(.3)ثبإلػبفخ إٌٝ ِشاخؼخ اٌتؼ١ٍّبد ٚ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثّؼٙذ اٌتذس٠ت األِٕٟ فٟ طفسخ سلُ 

ػهٙ ثٍ ػجذاهلل انؾبٔ٘ .د/انًمذو

اعجٕػبٌ

ٚؾذد الؽمًب  

ْذف انجشَبيظ  

ؽشٔه  االنزؾبق

انًؾشف انؼهًٙ

انجشَبيظ  يذح

يــٕػذ االَؼمبد
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 انمغـــــــــــى انؼهًــــــــــــــــٙ ػذد انغـــــــــبػبد

 ايتطًٌ

 ايٓصٍٚ باذتياٍ ايعًّٛ ايعطهس١ٜ ضاعا  َٜٛٝا 4بٛاقع 

 اقتراّ األبٛاب

 تعسٜف ايػدؿٝا  ,اذتُا١ٜ, اإلخال٤ 

 ايعًّٛ االجتُاع١ٝ ضاعا   4آخس ّٜٛ  ي األضيٛع بٛاقع   ايعالقا  اإلْطا١ْٝ

 ضاع١ 20 ادتُٛع

 انًؾشف انؼهًٙ 


