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  انذراسي:انخؼزيف بانًمزر أ. 

 عبػبد 3  . انساػاث انًؼخًذة:1

 . َىع انًمزر2

   أخشٜ  ِزطٍت لغُ   ١ٍخِزطٍت و   ِزطٍت خبِؼخ أ.

 إخجبسٞ  ب.
V 

 
    اخز١بسٞ

  انثاَي   يمذو فيه انًمزر انذي/ انًسخىي  انسُت. 3

 ٚخذد( إْ). انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر 4

 ال حىخذ

 )إْ ٚخذد(. انًخطهباث انًخشايُت يغ هذا انًمزر 5

 ال ٠ٛخذ

 

 

 )اخزش وً ِب ٠ٕطجك(ًَط انذراست . 6

 انُسبت  انساػاث انخذريسيتػذد  انذراست ًَط و

 %111 45 انًحاضزاث انخمهيذيت 1

 - - انخؼهيى انًذيح  2

 - -  اإلنكخزوَيانخؼهيى  3

 - -  ػٍ بؼذانخؼهيى  4

 - -  أخزي 5
 

 

 ِغزٜٛ اٌفصً اٌذساعٟ( )ػٍٝ انخؼهى انفؼهيت نهًمزر ساػاث. 7

 ػذد انساػاث انخكزار ×انساػاث  ساػاث انخؼهى انُشاط و

   ساػاث االحصال

 45 15×3 3 ِسبظشاد 1

 ------ ------ ------ أعزٛد٠ٛأٚ ِؼًّ  2

 ------ ------ ------ إظبف١خدسٚط  3

 ------ ------ ------ ٜ )رزوش(أخش 4

 45 ------ ------ اإلخًاني 

 ساػاث انخؼهى األخزي*

 31 15×2 2 عبػبد االعززوبس 1

 1 1×1 1 اٌٛاخجبد 2

 1 1×1 1 اٌّىزجخ 3

 1 1×1 1 اٌّشبس٠غ /إػذاد اٌجسٛس 4

 2 2×1 1 اخزجبساد فص١ٍخ 5

 2 1×2 1 اخزجبس ٔٙبئٟ 6

 3 3×1 1 اٌزسع١ش ٌالخزجبساد 7

 ------ ------ ------ أخشٜ )رزوش( 8

 41 ------ ------ اإلخًاني 9

 85 ------ ------ إخًاني ساػاث انخؼهى 11
، ٠ٚشيًّ رٌيه: خ١ّيغ أٔشيطخ اٌيزؼٍُ، ِثيً: عيبػبد االعيززوبس، ٌٍّميشسٟ٘ ِمذاس اٌٛلذ اٌّغزثّش فٟ إٌشبغبد اٌزيٟ رغيُٙ فيٟ رسم١يك ِخشخيبد اٌيزؼٍُ * 

 .إػذاد اٌّشبس٠غ، ٚاٌٛاخجبد، ٚاٌؼشٚض، ٚاٌٛلذ اٌزٞ ٠مع١ٗ اٌّزؼٍُ فٟ اٌّىزجخ
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 انخؼهيًيت:انًمزر ويخزخاحه  هذف -ب

 هًمزر:انؼاو نىصف ان. 1

ِدّٛػخ ِٓ اٌّٛظٛػبد اٌّؼبصشح اٌغشض ِٕٙب رّى١ٕٗ ِٓ ٚرطج١مبرٗ ٚوزٌه  رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ ٔظش٠بد االلزصبد

ِدّٛػخ ِٓ اٌّؼبسف رخص اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّزغ١شاد ٚاٌظٛا٘ش االلزصبد٠خ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّس١ٍخ ٚرؼشفٗ ثأ١ّ٘خ رٌه فٟ رأ١ٍ٘ٗ ٚر١ٙئزٗ 

 اٌّس١ٍخ اٌٛغ١ٕخ أٚ اٌذ١ٌٚخ.ٌّدبي اٌؼًّ عٛاء فٟ اٌّؤعغبد 

  انهذف انزئيس نهًمزر. 2

٘زا اٌّمشس إٌٝ إػطبء اٌطبٌت فىشح شبٍِخ ػٓ رؼش٠ف ػٍُ االلزصبد ٚٔشأرٗ ٚرطٛسٖ ٚػٓ اٌّشيىٍخ االلزصيبد٠خ ٚغيشق  ٙذف٠ -

 .ٚر١ٙئخ اٌطالة ٌٍؼًّ فٟ ٘زا اٌّدبيِؼبٌدزٙب، 

 نهًمزر:يخزخاث انخؼهى . 3

 يخزخاث انخؼهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخؼهى يخزج 

  نهبزَايح

  انًؼارف 1

 ،خاٌّشٚٔٗ ِثً االلزصبد٠خ األعبع١خ اٌّشرجطخ ثصطٍسبد أُ٘ اٌّٚااللزصبد ػٍُ  اٌطبٌتؼشف ٠ - 1.1

 .ٚاٌذخً اٌمِٟٛ ٚإٌبرح اٌمِٟٛ

 1ط

س ٚأٔٛاع اٌّشٚٔبد االعزثّبِسذداد ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤثشح فٟ االعزٙالن ٚ أٔٛاع األعٛاقأُ٘ اٌطبٌت سذد ٠ - 1.2

 .ِٚصبدس اٌطٍت اٌىٍٟ
 2ط

 3ط ؼزّذ ػ١ٍٙب اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خ فٟ  الزصبد ِؼ١ٓ.االلزصبد٠خ اٌزٟ ر ٠زوش األعظ ٚاٌّجبدئ - 1.3

1...   

  انًهاراث 2

2.1 
ٚرس١ًٍ  اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١شاد االلزصبد٠خ ِثً أثش ص٠بدح اٌغؼش ٚاٌذخً ػٍٝ رٛاصْ اٌّغزٍٙه ٠ششذ -

 .اشزمبق ِٕس١ٕبد اٌطٍت ٚاٌؼشض ٚرسذ٠ذ ٔمطخ اٌزٛاصْ
 1س

 2س ِخزٍف ٚغشق زغبة إٌبرح اٌّسٍٟ. ث١ٓاٌطبٌت  ١ّ٠ض - 2.2

 3س االلزصبد.ِجبدئ فٟ ِدبي ٚاٌّسبعجخ  زصبءٕظش٠بد ٚاإلا٠ٌطجك  - 2.3

2...   

  انكفاءاث 3

 3د .صبداللزِجبدئ ا ٚشفب١٘ب فٟ ِدبيزٛاصً اٌطبٌت ِغ االخش٠ٓ ثفؼب١ٌخ وزبث١ب ٠ - 3.1

 1د .لزصبداالِجبدئ غزخذَ شجىخ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزم١ٕخ اٌسذ٠ثخ فٟ ِدبي ٠ - 3.2

اإلداس٠ييخ ٚاٌّب١ٌييخ ٚاٌغييٍٛو١خ ٚاٌمب١ٔٛٔييخ اٌزييٟ رٛاخييٗ ِؤعغييبد اٌمطييبع اٌخييب  ٚاٌؼييبَ  ٠سٍييً اٌّشييىالد - 3.3

 ثبعزخذاَ األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ إٌّبعجخ.
 2د

 

 

  انًمزر يىضىػاثج. 

 االحصالساػاث  لائًت انًىضىػاث و

 3   .لزصبدذخً ػبَ ٌالِ 1

 6 ػٕبصش االٔزبج. 2

 6 .ٔظش٠خ اٌطٍت 3

 6 .رسذ٠ذ األثّبْ 4

 6   .      رسذ٠ذ األثّبْ 5

 6 .اٌغٛق 6

 6 .ٔظش٠خ االعزٙالن 7

 3 .اٌمِٟٛٚإٌبرح  ٌذخً اٌمِٟٛا 8

  3 

 45 انًدًىع
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 وانخمييى:انخذريس  د.
 يى يانخم وطزقيخزخاث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اسخزاحيدياث انخذريس  ربط . 1

 يىيانخم طزق انخذريس اسخزاحيدياث يخزخاث انخؼهى  زيشان

 انًؼارف 1.0

1.1 

صييييطٍسبد أ٘ييييُ اٌّٚااللزصييييبد ٠ؼييييشف اٌطبٌييييت ػٍييييُ 

 ،خاٌّشٚٔيييٗ ِثيييً االلزصيييبد٠خ األعبعييي١خ اٌّشرجطيييخ ثييي

 .اٌمِٟٛ ٚإٌبرح اٌمِٟٛٚاٌذخً 

اٌششذ اٌّجبشش ِٓ خالي -

 اٌّسبظشاد.
زٍمبد إٌمبػ ٚإٌّبلشخ ث١ٓ -

 .اٌطالة
 اٌزؼٍُ اٌزارٟ. -

اخزجييبساد رسش٠ش٠ييخ )االخزجييبس 

اٌفصييييييييٍٟ االٚي ٚاالخزجييييييييبس 

اٌفصييييييٍٟ اٌثيييييييبٟٔ االخزجيييييييبس 

 .إٌٙبئٟ(

ٚاخجيييييبد ِٕض١ٌيييييخ ٚأثسيييييبس  -

 )عٛاًء خّبػ١خ أٚ فشد٠خ(.

1.2 
ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤثشح فيٟ  أٔٛاع األعٛاقأُ٘ اٌطبٌت سذد ٠ -

س ٚأٔييييٛاع اٌّشٚٔييييبد االعييييزثّبِسييييذداد االعييييزٙالن ٚ

 .ِٚصبدس اٌطٍت اٌىٍٟ

اٌششذ اٌّجبشش ِٓ خالي -

 اٌّسبظشاد.
زٍمبد إٌمبػ ٚإٌّبلشخ ث١ٓ -

 .اٌطالة
 اٌزؼٍُ اٌزارٟ. -

اخزجييبساد رسش٠ش٠ييخ )االخزجييبس 

اٌفصييييييييٍٟ االٚي ٚاالخزجييييييييبس 

اٌثيييييييبٟٔ االخزجيييييييبس اٌفصييييييٍٟ 

 .إٌٙبئٟ(

ٚاخجيييييبد ِٕض١ٌيييييخ ٚأثسيييييبس  -

 )عٛاًء خّبػ١خ أٚ فشد٠خ(.

3.3 
ؼزّذ ػ١ٍٙب االلزصبد٠خ اٌزٟ ر ٠زوش األعظ ٚاٌّجبدئ -

 اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خ فٟ  الزصبد ِؼ١ٓ.

اٌششذ اٌّجبشش ِٓ خالي -

 اٌّسبظشاد.
زٍمبد إٌمبػ ٚإٌّبلشخ ث١ٓ -

 .اٌطالة
 اٌزارٟ.اٌزؼٍُ  -

اخزجييبساد رسش٠ش٠ييخ )االخزجييبس 

اٌفصييييييييٍٟ االٚي ٚاالخزجييييييييبس 

اٌفصييييييٍٟ اٌثيييييييبٟٔ االخزجيييييييبس 

 .إٌٙبئٟ(

ٚاخجيييييبد ِٕض١ٌيييييخ ٚأثسيييييبس  -

 )عٛاًء خّبػ١خ أٚ فشد٠خ(.

…    

 انًهاراث 2.0

2.1 
اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١شاد االلزصبد٠خ ِثً أثش ٠ششذ  -

ٚرس١ًٍ  ص٠بدح اٌغؼش ٚاٌذخً ػٍٝ رٛاصْ اٌّغزٍٙه

 اشزمبق ِٕس١ٕبد اٌطٍت ٚاٌؼشض ٚرسذ٠ذ ٔمطخ اٌزٛاصْ.

اٌششذ اٌّجبشش ِٓ خالي -

 اٌّسبظشاد.
زٍمبد إٌمبػ ٚإٌّبلشخ ث١ٓ -

 .اٌطالة
 اٌزؼٍُ اٌزارٟ. -

اخزجييبساد رسش٠ش٠ييخ )االخزجييبس 

اٌفصييييييييٍٟ االٚي ٚاالخزجييييييييبس 

االخزجيييييبس ٚاٌفصيييييٍٟ اٌثيييييبٟٔ 

 إٌٙبئٟ(

ٚاخجيييييبد ِٕض١ٌيييييخ ٚأثسيييييبس  -

 خّبػ١خ أٚ فشد٠خ(. )عٛاءً 

2.2 

 

 

 ِخزٍف ٚغشق زغبة إٌبرح اٌّسٍٟ. اٌطبٌت ث١ٓ ١ّ٠ض -

اٌششذ اٌّجبشش ِٓ خالي -

 اٌّسبظشاد.
زٍمبد إٌمبػ ٚإٌّبلشخ ث١ٓ -

 .اٌطالة
 اٌزؼٍُ اٌزارٟ. -

اخزجييبساد رسش٠ش٠ييخ )االخزجييبس 

اٌفصييييييييٍٟ االٚي ٚاالخزجييييييييبس 

االخزجيييييبس ٚاٌفصيييييٍٟ اٌثيييييبٟٔ 

 .إٌٙبئٟ(

ِٕض١ٌيييييخ ٚأثسيييييبس ٚاخجيييييبد  -

 )عٛاًء خّبػ١خ أٚ فشد٠خ(.

2.3 
فٟ ِدبي ٚاٌّسبعجخ  زصبءٕظش٠بد ٚاإلا٠ٌطجك  -

 االلزصبد.ِجبدئ 

اٌششذ اٌّجبشش ِٓ خالي -

 اٌّسبظشاد.
زٍمبد إٌمبػ ٚإٌّبلشخ ث١ٓ -

 .اٌطالة
 اٌزؼٍُ اٌزارٟ. -

اخزجييبساد رسش٠ش٠ييخ )االخزجييبس 

اٌفصييييييييٍٟ االٚي ٚاالخزجييييييييبس 

االخزجيييييبس ٚاٌفصيييييٍٟ اٌثيييييبٟٔ 

 .إٌٙبئٟ(

ٚاخجيييييبد ِٕض١ٌيييييخ ٚأثسيييييبس  -

 )عٛاًء خّبػ١خ أٚ فشد٠خ(.

    

 انكفاءاث 3.0

3.1 

 

زٛاصً اٌطبٌت ِغ االخش٠ٓ ثفؼب١ٌخ وزبث١ب ٚشفب١٘ب فٟ ٠ -

 .صبدِدبي ِجبدئ االلز

ػشٚض رمذ١ّ٠خ ٌٍّشبس٠غ -

 .اٌجسث١خ

زٍمييبد ٔمبشيي١خ ٚاعييزخذاَ رم١ٕييخ -

اٌّؼٍِٛييبد فييٟ اٌزس١ٍييً ٚػييشض 

 .اٌزمبس٠ش

رم٠ُٛ اٌّٙبساد األعبع١خ فٟ  -

رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ِٓ خالي 

األػّبي اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠مذِٙب 

 .اٌطبٌت

 .رم١١ُ رمذَ اٌطبٌت فٟ اٌّمشس -

3.2 

 

غزخذَ شجىخ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزم١ٕخ اٌسذ٠ثخ فٟ ِدبي ٠ -

 .ِجبدئ االلزصبد

ػشٚض رمذ١ّ٠خ ٌٍّشبس٠غ -

 .اٌجسث١خ

زٍمبد ٔمبش١خ ٚاعزخذاَ رم١ٕخ -

اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌزس١ًٍ ٚػشض 

رم٠ُٛ اٌّٙبساد األعبع١خ فٟ  -

رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ِٓ خالي 

األػّبي اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠مذِٙب 

 .اٌطبٌت
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 يىيانخم طزق انخذريس اسخزاحيدياث يخزخاث انخؼهى  زيشان

 .رم١١ُ رمذَ اٌطبٌت فٟ اٌّمشس - .اٌزمبس٠ش

3.3 

 

اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌغٍٛو١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ  ٠سًٍ اٌّشىالد -

ِؤعغبد اٌمطبع اٌخب  ٚاٌؼبَ ثبعزخذاَ اٌزٟ رٛاخٗ 

 األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ إٌّبعجخ.

ػشٚض رمذ١ّ٠خ ٌٍّشبس٠غ -

 .اٌجسث١خ

زٍمبد ٔمبش١خ ٚاعزخذاَ رم١ٕخ -

اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌزس١ًٍ ٚػشض 

 .اٌزمبس٠ش

رم٠ُٛ اٌّٙبساد األعبع١خ فٟ  -

رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ِٓ خالي 

األػّبي اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠مذِٙب 

 .اٌطبٌت

 .رمذَ اٌطبٌت فٟ اٌّمشس رم١١ُ -

    

 انطهبت  حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى
 )ثبألعجٛع(

 انُسبت 

 يىيانخمدرخت  إخًانييٍ 

 %11 غٛاي اٌفصً اٌّشبسوخ اٌفص١ٍخ 1

 %21 اٌغبدط االخزجبس اٌفصٍٟ األٚي 2

 %21 اٌثبٟٔ ػشش االخزجبس اٌفصٍٟ اٌثبٟٔ 3

 %51 ٔٙب٠خ اٌفصً االخزجبس إٌٙبئٟ 4

5    

6    

7    

8    
 اٌخ( ٚسلخ ػًِّششٚع خّبػٟ،  ،رمذ٠ّٟػشض  شفٟٙ، ،رسش٠شٞ اخزجبس)١ُ ١اٌزم أٔشطخ

 

 

 انطالبي:األكاديًي وانذػى  اإلرشادأَشطت  -هـ 
اٌٛلذ اٌزٞ ٠زٛلغ أْ ٠زٛاخذ خالٌٗ  رشر١جبد ظّبْ اربزخ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلسشبد األوبد٠ّٟ اٌفشدٞ  ٌٍطٍجخ )أروش لذس

 أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٙزا اٌغشض فٟ وً أعجٛع(.

 اإلششاف اٌّجبشش ِٓ لجً اٌّسبظش ػٍٝ اٌطالة أثٕبء ِشزٍخ خّغ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٌٍؼشٚض اٌسبعٛث١خ. -

 اإلششاف اٌّجبشش ِٓ لجً األعزبر ػٍٝ اٌطالة أثٕبء اٌزى١ٍف ثبٌٛاخجبد ٚاٌزمبس٠ش. -

 ػبد اٌّىزج١خ.اٌغب -

 اٌزٛاصً ػجش اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ. -

 اٌزٛاصً ػجش صٕذٚق اٌجش٠ذ فٟ اٌمغُ. -

 إػطبء ثؼط اٌطالة رٚٞ اٌظشٚف اٌخبصخ سلُ ٘برفٟ ٌٍزٛاصً. -

 
  وانًزافك:يصادر انخؼهى  –و 
 انخؼهى:يصادر لائًت . 1

 انًزخغ انزئيس نهًمزر

، د. إثشا١ُ٘ ِسّذ خش٠ظ ، د. ٔعبي ػٍٟ ػجبط ، لغُ  ٛادِٞجبدئ االلزصبد، د. ِسّذ زغ١ٓ اٌ -

اٌٍّّىخ األسد١ٔخ اٌٙبش١ّخ  -خبِؼخ اٌضسلبء اٌخبصخ  -االلزصبد، و١ٍخ االلزصبد ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

2111. 

 داس اٌّغ١شح ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌطجبػخ.

 انًساَذةانًزاخغ 
 .2118، د. ػجذاٌغفٛس اثشا١ُ٘ أزّذ ،د. ِسّذ خ١ًٍ زغ١ٓ  –ِجبئ ػٍُ االلزصبد   -

- https://www.moe.gov.sa/ar/Alfasly/books/AdminScince2_ST.pdf 

 ِجبدئ االلزصبد

 اإلنكخزوَيتانًصادر 

-1 www.imf.org  

-2 www.worledbank.org 

-3 www.mof.gov.sa 

-4 www.sama.gov.sa 

-5 www.mep.gov.sa 

-6 www.commerce.gov.sa 

-7 www.cma.org.sa 

https://www.moe.gov.sa/ar/Alfasly/books/AdminScince2_ST.pdf
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  يأخز
مووو تعليميةمةووو لثلوووبرلمجوووللتمدوووبتمالتممميموووعالسيوووالتملمدووو،لتامم/تيدووو  ت م لتممعم ووو  ل تمممووومةةبل

  تمدبم ةم .تممه ة لث لتمي تئحلتمي ظةمة ل

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخدهيشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انؼُاصز

 انًزافك
  ممدمل04قمس لملمضبت لييدعلمول ... إٌخ( ، لبػبد اٌّسبوبحاٌذساع١خ، اٌّخزجشاد، لبػبد اٌؼشض اٌمبػبد)

 انخدهيشاث انخمُيت
 )خٙبص ػشض اٌج١بٔبد، اٌغجٛسح اٌزو١خ، اٌجشِد١بد(

 ث هةالكمدة يبلملم م 

 رجؼبً ٌطج١ؼخ اٌزخصص() يأخز حدهيشاث

ثقووووبتجلمعم وووو ليليوووو رلسيووووالمتووووبعت لتمملووووببل تميووووعبةدم لتمميميلوووو لدكوووولل
م ضووو نلمووونلتمم ضووو سم ل تمليووو للتم م ا ةووو لمهووومل لدم ضوووم  ل موووالد وووكل
مألدووئي لةليوو رلسيووالم م سوو لكدةووبالموونلتيدووئي لتميووملي  ووالكوولل  ت وو،ل

 تمملببل م ض سميه.

 
 

 

 نًمزر:اخىدة  حمىيىس. 
  

 يىميانخطزق  ىٌانًميً يداالث انخمىيى

اعزشار١د١بد اٌسصٛي ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ 

  .ِٓ اٌطالة ثخصٛ  فؼب١ٌخ اٌزذس٠ظ
 اٌطالة

تم يمئال.ل-  
تيدئي ل تم لمثل.ل-   

يتمسللتم ال،لمعلتمملمضبا.ل-   
تديدةم م لتدي النلثبتءلل- 

 تم ال،.
تم دد لتممئ ة لمي يمئا.ل-   

 تميلةةملتماتيملميملببل-

ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ اعزشار١د١بد أخشٜ 

 .ِٓ لجً ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ أٚ اٌمغُ
 ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌمغُ.

تممبت م لتمع بة لتمعتلية لميملببل)م   لل-
 تمل  لتمعبتدة ل تم عت ل(

تميل ةملتماتيملميدب ممالل-  
تديدةم م لتدي النلثبتءلل-

 تم ال،.
 يل ةملتيدمياالتمةتئبةنل-

 ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.   .ػ١ٍّبد رسغ١ٓ اٌزذس٠ظ

لتمم مقشم ل- لسيا لتم ال، يش ةع
لتم ممسة .

ليمةةةلتم  ت ،لت دعتسة لمعرلتم مم،.لل-
ل ت  بتءل- لمي لمث لتمتكبة  لتملضمةم  بح

لل تبت لل مهم.
لتمد مءلل- لتمهمعفل تم لع لتمل تب لب ح يمةةة

لمعرلتم ال،.
لتم مم،ل- لثنلل شممب لة ، لتميم دمكم يه
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 يىميانخطزق  ىٌانًميً يداالث انخمىيى

ل ملهاتلتممممم.لمه ؤلةيد
ل.ي  ةبلث هةهللمد،للعةج -
لي  ةبلتمصةم  لتمع بة لمأل هةال تمممعت لل–
تيلالدي صةم ل يمئالتممبت م لتمعتلية لل-

ل تملمب ة للص صًملميملبب.للل
لسض لل- لثعتء لل ل لتملدم ل عتبا ي  ةهم 

 .هةئ لتميعبةتلد مءلسيالتمماللظ لتممدمشبا
ػ١ٍّبد اٌزسمك ِٓ ِغيز٠ٛبد أديبص اٌطٍجيخ 

ريييذل١ك رصيييس١ر ػ١ٕيييخ ِيييٓ أػّيييبي ) ِثيييً: 

اٌطٍجييييخ ِييييٓ لجييييً أػعييييبء ١٘ئييييخ رييييذس٠ظ  

ِغيييزم١ٍٓ، ٚرجيييبدي رصيييس١ر االخزجيييبساد أٚ 

ػ١ٕييخ ِييٓ أػّييبي اٌطٍجييخ ثصييفخ دٚس٠ييخ  ِييغ 

لجيييً أػعيييبء ١٘ئيييخ ريييذس٠ظ ِيييٓ ِؤعغيييخ 

 .أخشٜ(

 اػعبء ١٘ئخ رذس٠ظ ِغزم١ٍٓ.

لتم يد لل- لتسممل لمن لسة   يعقةقليصلةح
لل.د تد  لمعبدةنلمديليةن

ل.يدمعللتميصلةحل دص بالع بة ل-
 

 إٌخ(ِصبدس اٌزؼٍُ ...  ٌٍّمشس،ِخشخبد اٌزؼٍُ فبػٍخ غشق رم١١ُ اٌطالة، ِذٜ رسص١ً ، فبػ١ٍخ اٌزذس٠ظ )ِثً.ِدبالد اٌزم٠ُٛ 

 رسذ٠ذ٘ب( ز٠ُ) أخشٜ ،١شظاٌّشاخغ إٌ اٌجشٔبِح،ل١بداد  اٌزذس٠ظ،أػعبء ١٘ئخ  )اٌطٍجخ، ْٛاٌّم١ّ

 (ٚغ١ش ِجبششِجبشش )١ُ م١اٌز غشق

 

 

 

 . اػخًاد انخىصيف ذ

  ِدٍظ لغُ األٔظّخ خهت االػخًاد

 اٌثبٌثخ رلى اندهست

 َ 2/11/2119اٌّٛافك  ٘ـ3/2/1441 حاريخ اندهست

 


