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  يديربلا زمرلا ضuرلا ةنيدملا   .ب .ص يديربلا ناونعلا

 زاتمم ناقتإلا ىدم  ةيزيلجنالا و ةيبرعلا اهديجت  يتلا تاغللا
Yسيردتلا ةيادب خير 

 1430 يعماجلا
 

 ةـيـمـلـعـلا تاـناـيـبـلا : ًاـيـناـث
 ةلاسرلا ناونع اهردصم ةجردلا ىمسم اهيلع لوصحلا خيرY ةـجردلا

 هاروتكدلا
 يف هاروتكد 2019

 تاينقت ةفسلفلا
 ميلعتلا

 لشوسلل هيملعلا تامادختسا اكيرما
 تاعماجلا هبلطل ميلعتلا يف 4ديم

 ميلعتلا تاينقت اكيرما ريتسجاملا ةجرد 2004 ريتسجاملا

 لامع ةرادإ اكيرمأ سويرولاكب 2003 سويرولاكبلا

 يلالا بساحلاو هرادالا ضuرلا مولبد 2003  تامولبد

 
  ةيرادإلاو ةيملعلا بصانملاو تاربخلا : ًاـثـلاـث

 ةرمتسم ةينمزلا ةرتفلا لمعلا ةهج ةفيظولا

 – ةيبرتلا ةيلك -دوعس كلملا ةعماج دعاسم ذاتسأ
 ميلعتلا تاينقت مسق

 هخيرY ىتح   1441
 

 ميلعتلا تاينقت مسق ةليكو
 هيبرتلا هيلكب

 – ةيبرتلا ةيلك -دوعس كلملا ةعماج
 ميلعتلا تاينقت مسق

 1414  ىلا   1412 
 

 – ةيبرتلا ةيلك -دوعس كلملا ةعماج رضاحم
 ميلعتلا تاينقت مسق

 1440  ىلا  1431
 

 – ةيبرتلا ةيلك -دوعس كلملا ةعماج ديعم
 ميلعتلا تاينقت مسق

1431 
 



 ةئيه وضع - ةنواعتم
 سيردت

 – ةيبرتلا ةيلك -دوعس كلملا ةعماج
 ميلعتلا تاينقت مسق

 1431- 1430 
¨ 

 

  ماعلا ميلعتلا يف ةيسيردتلا ةربخلا
 ةينمزلا ةرتفلا لمعلا ةهج ةفيظولا

 میلعتلا ةرازوب  ةیوبرتلا تاینقتلا زكرم  ةيرادا
 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

1430 -   1414 

  يعماجلا كسيردت يف اهمدختست يتلا ملعتلا قرط
يعامجلا لمعلا ينواعتلا ميلعتلا ةشقانملا ةيجيتارتسا  

دروب كالبلا ملعتلا هرادا ماظن ينهذلا فصعلا  

  اهمدختست يتلا تاينقتلا
تنرتنالا ةيميلعت لئاسو جاتنا لمعم  هتاقيبطتو يلالا بساحلا  

ءاضیبلا هروبسلا ةيلعافتلا هروبسلا رتكجورب وشYاد  

  ةينهملاو ةيملعلا تuوضعلا : ًاـعـبار
 ةرمتسم ةهجلا ةيوضعلا عون خيراتلا ةيوضعلا ىمسم

ةيبرتلا ةيلك  14311430-   وضع  ¨ 
 
 

 ةرمتسم ةهجلا ةيوضعلا عون خيراتلا ةنجللا مسا
هجحلا وذ ثاعتبالا ةنجل   هيبرتلا هيلك -  ميلعتلا تاينقت مسق هررقم 1440-

 ¨ ميلعتلا تاينقت مسق وضع 1431 -1430 يملعلا ثحبلا ايلعلا تاساردلا ةنجل

 ¨ ميلعتلا تاينقت مسق وضع 1431 ريوطتلاو ةدوجلا ةنجل
وضع 1431 تامولعملا ةينقت ةدحو  ةنجل  ¨ ةيبرتلا ةيلك – ميلعتلا تاينقت مسق 

 ¨ == == 1432  داشرالا ةنجل

 ¨ == == == جماربلاو يميداكالا دامتعالا ةنجل

  == == == تابلاطلا نوئشو ةيميداكالا نوئشلا ةنحل

 
 ريدقتلا تاداهشو ، ةيثحبلا حنملاو ، ةيملعلا زئاوجلا :اسداس

 اهردصم اهيلع لوصحلا خيرY ةبسانملا ةزئاجلا عون
 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو 1430 هيزيلجنالا ةغللا سيردت يف عوطتلا  ريدقتو ركش  ةداهش
    
 ةيكيرمالا ةدحتملا تuالولا 2003  سيرولاكبلا ةلحرم يف يلاع لدعم ريدقتو ركش
 ةيكيرمالا ةدحتملا تuالولا 2004 ريتسجاملا ةلحرم يف يلاع لدعم ريدقتو ركش
 دوعس كلملا ةعماج 2010  يميداكألا دامتعالا تابلطتم لامكتسال ريدقتو ركش



==    
 
 
 

 عمت¢ا ةمدخو ةماعلا تارضاحملاو ةيملعلا تارuزلا : ًاعباس

 ناكملا اهخيرY ةكراشملا
 عون

 ةكراشملا
 ةديفتسملا ةهجلا

 هروبسلا مادختسا ىلع بیردتلل ةرایز
 ةیلعافتلا

 331 ب ةسردملا  بیردت ةسردملا لمعم 1431

 "ةینقتلا يف دیدجلا "لمع ةشرو
 زیافلا ىھن– ةیجراخ ةثدحتم ءاعدتسا

 رداصملا زكرم ـھ1432
 ةیبرتلا ھیلك –

 – ایلعلا تاساردلا تابلاط هرود
 ةعماج – سیردتلا ةئیھ ءاضعأ
 دوعس كلملا

 – ردصملا ةحوتفم جماربلا "لمع ةشرو
 ةیجراخ ةثدحتم ءاعدتسا "بال سروكلا

 مساقلا هرون –

 رداصملا زكرم ـھ1431
 ةیبرتلا ھیلك –

 – ایلعلا تاساردلا تابلاط هرود
 ةعماج – سیردتلا ةئیھ ءاضعأ
 دوعس كلملا

 ةیلكب يمیداكألا دامتعالا قیقحتل دوھجلا"
 ـھ1432 ركش "ةیبرتلا

 ةدوجلاو ریوطتلل ةیلكلا ةلاكو ضایرلا

 
 ةيملعلا لئاسرلا ىلع فارشالاو سيردتلا تاربخ : ًانم¤

 ناكملا ةهجلا ىوتسملا اهسيردت مت يتلا تاررقملا

 هيبرتلا هيلك هيبرتلا هيلك  ملعتلا هئيب يف هينقتلا جمد 242 لسو

 ةيبرتلا ةيلك عباسلا  )ةيميلعت لئاسولا مادختساو جاتنإ( 250 لسو
 دوعس كلملا ةعماج

 تانبلل
 ةيبرتلا ةيلك

    
 == == ةيبرتلا ةيلك == لاصتالاو ميلعتلا تاينقت 241 لسو

 = =  242 لسو
 

 

 ةكراشملا عون ةلاسرلا عون اهيلع فرشملا ةيملعلا لئاسرلا
  ثحب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تاعماج ةبلطل تنرتنالا مادختسا

 
Yتارودلاو تارضاحملاو تاودنلاو تارمتؤملا يف ةكراشملاو روضحلا( ةينهملا ةيمنتلا : ًاعس( 

 ناونعلا
 /ةودن/رمتؤم

 ةشرو
 ةمظنملا ةهجلا ناكملا خيراتلا

 لبقتسملا قیرط زكرم – ضایرلا 2008 عوبسا - ةرود  يلآلا بساحلا ةنایص

 ةماعلا ةرادالا دھعم , ضایرلا مایأ3 – 2008 ةرود  میلعتلاو بیردتلا تاینقت
 لوآلا ىقتلملا( تایلاعفو جمارب يف ةكراشملا
 روضحو  ,)ماعلا میلعتلا يف ينورتكلالا میلعتلل
 ةحوتفم ملعتلا ةرادا مظن( لمعلا ىتشرو
 يف اھتیمھأو ةصقلا تاحول ءانب( و, )ردصملا
  - )ينورتكلالا يمیلعتلا ىوتحملا ءانب

 -21-19 ,)مایا 3( ةشرو - رمتؤم
 2008 - ـھ5/1429

 – ضایرلا
 قدنف

 لتنناتنوكرتنالا

 

 لوأل يلودلا رمتؤملا يف ةكراشملا
 .ـھ3/1430/ 21-19 يلود رمتؤم ,دعب نع میلعتلاو ينورتكلالا ملعتلل

)2009 
 ينطولا راوحلا زكرم ضایرلا –



 ملعتلا ةعانص" راعش تحت
 "لبقتسملل
 جھانملا میمصت " يبیردتلا جمانربلا
 .-" ةیبیردتلا جماربلاو
 

    . 2009 /30/4 -26 ةرود
 - رصم –
 ةرھاقلا

 بیردتلا ءاربخ زكرم
 تاراشتسالاو

 .ـھ21/3/1431 ةرود  راكفألا ةرادإ نف
)2010(. 

 بیردتلل لومش زكرم – ضایرلا ––

 ةینقت تاقیبطت يف ىلوالا ةودنلا" يف ةكراشملا
 ةودن  بیردتلاو میلعتلا يف لاصتالاو تامولعملا

 -مایا ةثالث ةدمل "
 – 27 نم ةرتفلا لالخ

 .ـھ1431 /4 / 29
)2010(. 

 – دوعس كلملا ةعماج – ضایرلا

يبیردت جمانرب راوحلا يف لاصتالا تاراھم ةیمنت   .ـھ11/6/1431 
)2010(. 

 – دوعس كلملا ةعماج – " ضایرلا

 .يعماجلا سیردتلل ةئیھتلا عوبسأ
  . مھزیفحتو بالطلا ملعت نیسحت ةرود
  بالطلا ملعت میوقت ةرود

 ملعتلا بیلاسأ مادختساب سیردتلا ةرود      
 .طشنلا

ةیبیردت هرود  
 – 1431   -مایأ3 -
 يساردلا ماعلا ةیادب

 ـھ1432 – 1431

 - دوعس كلملا ھعماج  - ضایرلا

 "لاعفلا سیردتلا"
 

ةرود  دوعس كلملا ةعماج -" ضایرلا ـھ1431 – نیموی 
 تاراھملا ریوطت هدامع

 جماربلاو ىلالآ بساحلا سیردت تاینقت 
  ةیبیردتلا

 

يبیردت جمانرب  
 م2005- )ھنس(

 تایالولا –
 ةدحتملا

 – ةیكیرمألا

 يتنویموك جنیر تنورف  ةیلك
 جلوك

 ـھ1432 نیموی هرود دروب كالبلا "ملعتلا ةرادإ ماظن"
 هدامع – دوعس كلملا ھعماج ضایرلا

 نع ملعتلاو ينورتكلالا میلعتلا
 دعب

 ةدامع -دوعس كلملا ةعماج ضایرلا ـھ1432 – مایا ةثالث ةرود  "ينواعتلا ملعتلا"
 تاراھملا ریوطت

 میلعتلا ریوطت يف میلعتلاو ملعتلا زكارم رود"
 ـھ1432-1-28 – موی لمع ھشرو "يعماجلا

 ةلاكو -دوعس كلملا ةعماج ضایرلا
 ةیمیلعتلا نووشلل ةعماجلا

 ةیمیداكألاو
     
 

  تافلؤملاو يملعلا جاتنإلا :ارشاع
 عونلا ناونعلا م

 يفصو ثحب تاعماجلا هبلطل uديم لشوسلل هيميلعتلا تامادختسالا  هاروتكدلا ثحب 

  ثحب 

  ثحب 
 ريتسجاملا ةلحرم يف لمع ةقرو "دعب نع ميلعتلا" لمع ةقرو 1
 
2 

  ةينورتكلإلا باعلألا ريث± ثحب

  uديم لشوسلل ةيميلعتلا تاماذلختسالا 
 
 

 

 ـه1441 خيراتلا Nora عيقوتلا ميلعتلا تاينقت مسقلا روصنملا يلع زيزعلادبع هرون مسالا


