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 ة&ؤرلا
 

 

ازكرم ةيل.لا حبصت نأ
ً

ا67مم 
ً

 ؛ةيل.لا تاصصخت GH IJلعلا ثحبلاو تاراشAسالاو ب&ردتلاو ميلعتلل 

 .اa`لاسر قيقحت IJ ةعما[\ا رود ززعYو لامعألاو لاملا TJاطق تاجايتحا OHلي امب
 

 

 ةلاسرلا
 

 

cسef 6فوتل ةيل.لاi بjمو ةيملع ةئlةيلاع ةدوجب ةين IJ اصصختpaا، cعأ بطقتسrf تاءافكلا IJ 

 ني67متم ن6ينlمو ن6صصختم لwؤتو ،GHلعلا ثحبلاو ةراشAسالاو ب&ردتلاو ميلعتلا تالاجم

 ةسفانملا نم مa~كمت ةدمتعم ةيميدا{أ جمارب لالخ نم ةيعرشلا ة&ؤرلاو ةيساسألا تاراlملاو ةفرعملاب

IJ اسملاو لمعلا قوسwةم IJ عمت[�ا ةمدخ. 
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 ةيل.لا ةأش�و خ&رات

 
 يمالسإلا داصتقالا IJ صصختم مسق ـ1398w ماع IJ ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج تسسأ

 )ة&رادإلا مولعلاو داصتقالا( �fإ مسقلا �Gسم 6iيغc مت ـ1422w ماع IJو .ضا&رلاب ةعYرشلا ةيل.ل ع�ات

 تردص ھتاموقمل مسقلا لامكتسا دع�و .ةبسا��او لامعألا ةرادإ ،داصتقالا �J تاراسم ثالث �fإ ھبيعشcو

 مولعلاو داصتقالا ةيل{ " �Gسمب ةلقتسم ةيل{ �fإ مسقلا ل&وحت rfع ـ1427w ماع IJ ةيماسلا ةقفاوملا

 لامعألاو رامثAسالاو ل&ومتلا ،ةبسا��ا ،لامعألا ةرادإ ،داصتقالا �J ةيملع ماسقأ ةسمخ مضت " ة&رادإلا

 ن6مأتلا مسق وw ةيل.لاب سداس مسق حاتتفا rfع ـ1433w ماعلا IJ كلذ دع� ةقفاوملا تردصو .ةيفرصملا

 .رطا©�ا ةراد̈و

 ماعلا IJ ماظتنالا ماظنب ةيل.لاب ن6قحتلملا تابلاطلاو بالطلا ددع غلب ثيح عسوتلا IJ ةيل.لا تذخا دقو

 لمعYو .ةعما[\ا تايل{ ³iكأ نم ةدحاو ةيل.لا تحبصاو .rf 17,000ع د&زي ام ـeJ 1438-1439wما[\ا

 ماسقالا عيمج IJ ةيملعلا بترلا فلتخمب ةوضعو وضع 316 نم µiكأ سYردتلا ةئيw ءاضعا نم ةيل.لاب

 .ةيملعلا

 باعيAسا IJ مwاس يذلاو ديد[\ا �«بملا �fا ـ1436w-1435 ماع ي�اثلا ¹H¸اردلا لصفلا IJ ةيل.لا تلقتنا

ايباجيا اسكع�ا امم بالطلل ة6iبكلا دادعالا
ً

 قيقحت rfع لمعلا IJ اwدعاسو ةيل.لاب ةيميلعتلا ةيلمعلا rfع 

 .اa`طش�ا ليعفتو اlفادwا
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 شطاثط غش ضمسطل ئغسرحلا ئغفطثلاو ،ئغجاجفا تاراعملاو ئشرسملاب ظغجغماملا ظغةغرثلا ظط ئسغطذ داثسإ :ًقوأ

 :لقخ ظط ،عماةملا غش غئجاتملاو يرادإلاو يداخاصقا طاحظلا هجوأ

u ضغعمالاو ةرادإلاو داخاصقا تقاةط غش بقططل ئغجاجفا ئشرسملا جغجست غش ةدعةلا أثئط غظئت 
 .ئئجاتملاو
u شطاثط طضتت نأ إةغ غالا ئغظعملا تاغصقخفاو ئغلاملا تقطاسمطل ئغسرحلا ماضتفاب بقطلا شغرست 

 .يداخاصقا طاحظلا هجوأ
u تارارصلا ذاثتا ثغحرتو تاظاغئلا ضغطتت ظط طعظضمت غالا تارثصلاب طعثغوجتو بقطلا تاراعط ئغمظت. 
u جرثالا ضئص غظواسالا إغرثاطل بطاظرب غش كاراحقا لقخ ظط بقططل ئغطمسلا ةرئثلا جغجست. 
 

 :لقخ ظط ،ةرادإلاو ئئجاتملاو ضغعمالاو داخاصقا تقاةط غش ةراحاجقاو إغرثالا ظط عماةملا ئجات ئغئطت :ًاغظاب

u ئغطضلا اعطثصت غالا ةراحاجقاو ثتئلا تاطثخ ظط ةثغفاسملا تاعةلا عط ئظغاط طباور جغجأت. 
u تاصغئطالا ظط ةثغفاسملا ئغداخاصقا تاساطصلا تائططامل ةراحاجقاو رغعطالاو إغرثالا تاطثخ هغجعت 
 .ئغلاملا تقطاسمطل ئبغثتلا
u ئخاثلا تاسجآمطل ئخاثلا تائططاملا ئطثثل ئخخثاط تاطعطئغدو ئغئغرثت تارودو بطارب جغجأت 

 .ئصقسلا تاذ ئغطعضتلاو
 

 :لقخ ظط ،اعغش غمطسلا ثتئلا ءاربإو ،ئئجاتملاو ةرادإلاو داخاصقا معطس ضغخأت :ًابلاب

u تاخخثالا كطت غش اغطسلا تاجارثطل بطارب ءاحظإ. 
u ئغطضلا تاررصمل ئغمطس عجارط رحظو ئمجرتو شغلأال غسسلا. 
u تارمتآملاو تاوثظلاو تاءاصطلا طغزظتو ،ئغطضلا تاخخثاب ئصقسلا تاذ ئغمطسلا تاغسمةلا ئغاسرو ءاحظإ 
 .ئغمطسلا
u ماسلاو صاثلا ظغساطصلا غش هةئااظ ظط ظغثغفاسملا ضئص ظط غمطسلا ثتئلا ضغعمال غسسلا. 

 ئغرادإلا معطسلاو داخاصقا ئغطض فاثعأ
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 ةيميدا{أ تا�½طصم
 

 زاغاجا ثسب ئغطضلا غش ئئلاطلا/إلاطلا ظغضست طاغو ،ئسطاةلاب ئئلاططل/إلاططل ئجارثلا لاةط غع :ئغطضلا
 .ئغرغدتالا ئظسلا ةدامسل عباالا يرغدتالا بطاظرئلا
.ثجو نإ غفغخ ضخشو ،ناسغئر نقخش :ئغجارثلا ئظسلا  
 اعظمض ضخثت قو ،ئغجارثلا تاررصملا اعغش سَّرَثُت ،اسعئجأ رحس ئسمخ ظس ضصت ق ئغظطز ةثط :غجارثلا ضخفلا
  .ئغئاعظلا تارائاخقاو ضغةسالا اتراش
 ئغئاعظلا تارائاخقاو ضغةسالا اتراش اعظمض ضخثت قو ،عغباجأ ئغظامب ىطس ثغجت ق ئغظطز ةثط :غفغخلا ضخفلا
 .ررصط ضضل ئخخثملا لاختقا تاساج اعلقخ شسادتو
 .يرغدتالا بطاظرئلا زاغاجا ثسب هثغثتت طاغ يثلاو ئغطضلاب ئئلاططل/إلاططل ئجارثلا لاةط عع :صخثالا
 ئغمطسلا ماسصفا إست سداسلا ىعاسملا زاغاجا ثسب ،صخثاملا بطاظرئلا غش ئجارثلا لاةط عع :راــــسملا
 امب راسط ضضل ئغجارثلا ئطثلا ىظئتو ،اعفغظخت إستب ئصغصثلا تاخخثالا ظط اًدثس راسط ضض طدغو ئتااملا
 .اعغش هاجارثل إلاطلا ضعآغو ،ئغمغداضفا تاخخثالا جاغاتا غئطغ
 اعتاثتو ععمةط ظــط ضضــحت غــالاو ،ئغرائجإلا ئغــجارثلا تاررصملا ئسعمةط غــع :ئغجارثلا ئطثلا
 ىطس ضختغ ىات 2 ظس ضصغ ق لثسمبو حاـةظب اـعزاغاجا إـلاطلا ىـطس إةـغو ،صخثالا غش جرـثالا تاــئططاط
 .ئصغبعلا
 ،طجا :ررصط ضضل نعضغو ،صخثت ضض غش ةثماسملا ئغجارثلا ئطثلا ظمض ئغجارد ةداط :غجارثلا ررصملا
 .صباج إططاط تاررصملا خسئل نعضغ نأ زعةغو ،هتادرفمل ًقخفط افغخعتو ،طصرو ،جطرو

 لعخش نامب نعضتو ،ئغطضلاب صاثلا سعغرعلاضئلا بطاظرب تائططاط ءاعظإل ئطزقلا ةثملا غع :ئغطازظلا ةثملا
 .ئغجارد

 ،غجارد ضخش لقخ ررصملا غش إلاطلا ضغختت ظغئت غالا لامسفل ئتعظمملا ئجرثلا غع :ئغطخفلا لامسفا ئجرد
  .غئاعظلا رائاخقا ئجرد ءاظباجاب ،غجارثلا ررصملاب ضخات ئغمغطست ئطحظأو ،ثعتبو ،تارائاخا :ظط
  .غجارثلا ضخفلا ئغاعظ غش ةثتاو ةرط ثصسغ رائاخا :غئاعظلا رائاخقا
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 .غجارثلا ضخفطل غئاعظلا رائاخقا غش ررصط ضض غش إلاطلا اعغطس ضختغ غالا ئجرثلا :غئاعظلا رائاخقا ئجرد
 ئجرثلا إستتو ،ررصط ضضل غئاعظلا رائاخقا ئجرد هغلإ ًاشادط ئغطخفلا لامسفا تاجرد ععمةط :ئغئاعظلا ئجرثلا
.ئئاط ظط  

.ررـصط يأ غش إـلاطلا اـعغطس ضـخت غـالا ئـغئاعظلا ئـجرثطل يثةبفا جـطرطل شـخو :رـغثصالا   

 إستت قو ،هظط إططب هطغجأت دارملا غجارثلا ضخفلا وأ ئظسطل ئجارثلا غش إلاطلا ئئغر مثس :ئجارثلا ضغجأت 
.جرثاطل ئغطازظلا ةثملا ظمض ضغجأالا ةراش  

 إططب هغش مثصت يثلا ،غجارثلا ضخفلا وأ ئغجارثلا ئظسطل ئجارثلا إلاطلا ئطخاعط مثس :ئجارثلا ظس راثاسقا
 .جرثاطل ئغطازظلا ةثملا ظمض راثاسقا ةراش باساتا عط راثاسقا

 وأ ،كلثب ئسطاةلا راسحإ نود غجارد ضخش وأ ئظج يف ئغجارد تاررصط يأ إلاطلا ضغةست مثس :عاطصظقا
 .ئطخفظط اطعغ )30( وأ ،ئطخاط اطعغ )15( ةثط تاررصملا ضغةست ثسب إلاطلا باغغ

 .عاطصظقا وأ باتسظقا وأ ضخفلا صغرذ ظس ءاعج ئسطاةلاب إلاطلا ئصقس ءاعظإ :ثغصلا غذ

 عغمةل ةررصملا تاثتعلا ععمةط ىطس إلاطلا اعغطس ضخت غالا طاصظلا ععمةط ئمسص ضخات :غطخفلا لثسملا
 .غجارد ضخش يأ غش تاررصملا

 ثظط اعجرد غالا تاررصملا عغمج غش إلاطلا اعغطس ضخاتلا طاصظلا ععمةط ئمسص ضخات :غمضارالا لثسملا
  .تاررصملا كطال ةررصملا تاثتعلا ععمةط ىطس ئغطضلاب هصاتالا

 لثسمبو ئغطضلا تائططاط عغمج ءاعظا لات غش ىلوفا فرحلا ئئترط ىطس ئـ/إلاطلا ضختغ :ىلوفا فرحلا ئئترط
 .ئغطضلاب هاجارد ةراش لقخ ررصط يأ غش بعجرلا نوثب عفترط زاامط 4.75

 لثسمبو ئغطضلا تائططاط عغمج ءاعظا لات غش ئغظابلا فرحلا ئئترط ىطس ئـ/إلاطلا ضختغ :ئغظابلا فرحلا ئئترط
 .ئغطضلاب هاجارد ةراش لقخ ررصط يأ غش بعجرلا نوثب زاامط 4.50

 



 

9 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ةيلكلاب ةساردلا  
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 ةساردلا ماظن
 مسق ،داصتقالا مسق( �Jو ةيملع ماسقأ تس IJ سو&رولا.بلا جمانرب ة&رادإلا مولعلاو داصتقالا ةيل{ مدقت

 ةفاضإلاب )رطا©�ا ةراد̈و ن6مأتلا مسق ،ةيفرصملا لامعألا مسق ،ل&ومتلا مسق ،ةبسا��ا مسق ،لامعألا ةرادإ

 ةيلاتلا ةيملعلا ماسقألا 6i IJتسجاملا جمانرب ميدقتب ةيل.لا 67متت امك ،ةيملعلا ماسقألا نم ةعرفتملا تاراسملا �fإ

 .داصتقالا مسق IJ هاروتكدلا جمانرب �fإ ةفاضإلاب .)ةبسا��ا ،داصتقالا ،لامعألا ةرادإ(

 

 ئغطضلاب ئجارثلا

 إططاغو )رغاسجاملا ،سعغرعلاضئلا ،ئطاسلا ئغعظابلا (غةغرخ ظط ظغجغماملا لعئصل ئغطضلا ىسست
 :ئغلاالا طورحلا لعئصلا

 .سعغرعلاضئلا ئطترمل تاغطضلا ضضل ضغةسالاو لعئصلا ةدامس ضئص ظط ئظطسملاو لعئصطل ئطاس طورح :ًقوأ
 .ئغرادإلا معطسلا راسط ئغطضلاب ئخاثلا ئغرغدتالا ئظسلا زاغاجا :ئغطضلاب ئخاخ طورح -

 
 .رغاسجاملا ئطترمل تاغطضلا ضضل اغطسلا تاجارثلا ةدامس ضئص ظط ئظطسملاو لعئصطل ئطاس طورح :اغظاب

 .ىرخقا تائططاملا ىلإ ئشاضإلاب لثسطو صخثت ظط ئطزقلا تائططاملا رشعت :طسصلاب ئخاخ طورح -
 

 .هارعاضثلا ئطترمل تاغطضلا ضضل اغطسلا تاجارثلا ةدامس ضئص ظط ئظطسملاو لعئصطل ئطاس طورح :ًابلاب
 ىرخقا تائططاملا ىلإ ئشاضإلاب لثسطو صخثت ظط ئطزقلا تائططاملا رشعت :طسصلاب ئخاخ طورح -

u طسصلا تاررصط جغرثت ىطس ًاغرادإو ًاغمغداضأ رحائملا فارحإلاو ،ئططاضلا ةرادإلا ئغمطسلا ماسصفا ىلعات. 
u ئخاثملا تاعةلا ظط ئطزقلا ئصشاعملا ىطس لعختلاو ططثلاو بطارئلا داماسا ئغطضلا ةرادإ ىلعات. 
u قعصت ظط هل اطو ،ئغسطاةلا ئمزظفاو حئاعطلاب ئئلاطلا/إلاطلا شغرست غمغداضفا داحرإلا ةثتو ىلعات، 

 تاءارجإلا طباعضو ،صخثت ضض غش ئجارثلا مازظ ىطس طعسقذا كلثضو ،تائجاو ظط هغطس اطو
 غالا ،ئغفغرسالا بطارئلاو ،ئغداحرإلا تاءاصطلا لقخ ظط كلذو ،...عاطصظا ،ناطرت ،راثاسا :ظط ئغمغداضفا
 .غجارد ضخش ضض ئغاثب اعثصس طاغ
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 تاراسملاو تاصصختلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طسصلا بطاظرئلا  جظةلا راسملا ئجارثلا ةثط   

داخاصقا  

سعغرعلاضب  اعظمض ظط ئغجارد لعخش9  
تائلاذ - بقذ تاراسم دجوت ال  يرغدتالا ضخفلا  

ئغجارد لعخش   رغاسجاط تائلاذ - بقذ  4  

 ىلإ ئشاضإلاب ئغجارد ظغطخش هارعاضد
ئلاجر ظغاظج تائلاذ - بقذ ةلاسرلا عوضوم بسح   

 لامسفا ةرادإ
سعغرعلاضب  اعظمض ظط ئغجارد لعخش9  

 يرغدتالا ضخفلا

تائلاذ - بقذ لامعألا ةرادإ  
تائلاذ - بقذ قیوست  

تائلاذ - بقذ تامولعملا مظن  
تائلاذ - بقذ  ةیرشبلا دراوملا  

رغاسجاط ئغجارد لعخش    4 MBA تائلاذ - بقذ  

 ئئجاتملا طسص
سعغرعلاضب  اعظمض ظط ئغجارد لعخش9  

تائلاذ - بقذ تاراسم دجوت ال يرغدتالا ضخفلا  

رغاسجاط ئغجارد لعخش    تائلاذ - بقذ  4  

رامباجقاو ضغعمالا سعغرعلاضب   اعظمض ظط ئغجارد لعخش9  
تائلاذ - بقذ تاراسم دجوت ال يرغدتالا ضخفلا  

ئغشرخملا لامسفا سعغرعلاضب   اعظمض ظط ئغجارد لعخش9  
تائلاذ - بقذ تاراسم دجوت ال يرغدتالا ضخفلا  

 ةرادإو ظغطأالا
رذاثملا  

سعغرعلاضب  اعظمض ظط ئغجارد لعخش9  
تائلاذ - بقذ تاراسم دجوت ال يرغدتالا ضخفلا  
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 مسقلا داوم زمرو ةيملعلا ماسقألا

 

 ةكÀiشملا لوصفلا ةط©\ا
 قباسلا بلطتملا ةیساردلا ةطخلا

 )تاررقم 6( لوألا ىوتسملا
 ررقملا مسا ررقملا زمر نیرامتلا تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
       1 1 میركلا نآرقلا 101 ارق
       2 دیحوتلا 102 دقع

       2 ءاصحإلا ئدابم 110 صحا
      3 3 1 ةیزیلجنإلا ةغللا 150 لجن
       2 ةیوبنلا ةریسلا 101 خرت
    2 ةنھملا تایقالخأ 107 فقث
    1 3 ةیلاملا تایضایرلا 118 لام

     4 15 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( يناثلا ىوتسملا

       1 2 میركلا نآرقلا 151 ارق
       2 ةیبرعلا ةغللا دعاوق 102 وحن
     1  3 يئزجلا داصتقالا ئدابم 101 دصق

 مسقلا داوم زمر يملعلا مسقلا
 دصق داصتقالا

 راد لامعألا ةرادإ
 بسح ةبساحملا

 لام رامثتسالاو لیومتلا
 فرص ةیفرصملا لامعألا

 نما رطاخملا ةرادإو نیمأتلا
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 ءاصحإلا ئدابم 110 صحا 1 3 يلیلحتلا ءاصحإلا 202 دصق
     1 3 ةیلاملا تالماعملا ھقف 258 ھقف
     1 3 ةرادإلا ئدابم 253 راد

     4 15 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( ثلاثلا ىوتسملا

       1 3 میركلا نآرقلا 201 ارق
     1 3 يلكلا داصتقالا ئدابم 102 دصق
     1 3 ةیفرصملا لامعألا ئدابم 101 فرص
 ةیلاملا تایضایرلا 118 لام 1 3 ةیلاملا ةبساحملا ئدابم 215 بسح
 دعاوقلاو ھقفلا لوصأ 214 لصأ

 ةیھقفلا
3 1     

 ةرادإو نیمأتلا ئدابم 100 نمأ
 رطاخملا

 110 صحا 1 3
 118 لام

 ءاصحإلا ئدابم
 ةیلاملا تایضایرلا

     5 16 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( عبارلا ىوتسملا

       1 4 میركلا نارقلا 251 ارق
     1 3 يمالسإلا داصتقالل لخدم 150 دصق

       3 يراجتلا نوناقلا 271 راد
 ةیلاملا ةبساحملا ئدابم 215 بسح 1 3 فیلاكتلا ةبساحم ئدابم 225 بسح
 ةرادإلا ئدابم 253 راد   3 يمیظنتلا كولسلا 320 راد
 ةیلاملا تایضایرلا 118 لام 1 3 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم 102 لام

     2 16 تاعاسلا عومجم
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 ةيملعلا ماسقألا
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داصتقالا مسق  
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 ة&ؤرلا
 

 ةيعرشلا ة&ؤرلاو ةيداصتقالا ةفرعملاب ني67متم ن6ج&رخ ليwأت

 

 ةلاسرلا
Áسef سو&رولا.بلا جمانرب IJ إ داصتقالا�f ب داجيإjة67متم ةيملع ةئ cسlم IJ ع ة&رش� رداوك دادعإrf 

 مpaاراlم ةيمنتو ةيعرشلاو ةيقيبطتلاو ة&رظنلا اÄaناوجب ةيداصتقالا ةفرعملا نم ٍلاع ىوتسم

 لمعلا قوسو عمت[�ا تاجاح OHل&و ايلعلا تاساردلا ةلصاومل مlلwؤي امب ةيثحبلا

 

 فادwألا
 

u  ئغداخاصقا تارعطالاو غظصالاو غمطسلا مثصالا عط صشاعاغ جغماط ىعاسط ىطس ظغةغرخ ضغعأت 
 .ضمسلا قعج تاثةاسطو
u  بقططل ئغبتئلا تارثصلاو ،غصغئطالا إظاةلا غش تاراعملا ئغمظت. 
u ضمسلا قعج غش ئسشاظمطل ظغجرثلا ضغعأت 
u  غطقجإلا داخاصقا لاةط غش ظغجرثلا ضغعأت. 
u اغطسلا تاجارثلا ئطخاعمل ظغةغرثلا ضغعأت. 
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 داصتقالا مسق نع ةذبن
 ،ةعYرشلا ةيل{ IJ مسقك ـ1399w ماع أدب ثيح ،ھخ&رات IJ ةيساسأ لحارم ثالثب داصتقالا مسق رم

 لوحت مث ـ1420w ماع IJ )لامعألا ةراد̈و ،ةبسا��او ،داصتقالا( بعش ثالث �fإ مسقلا بيعشc مت مث

 ةيماسلا ةقفاوملا رودص عم "ة&رادإلا مولعلاو داصتقالا ةيل{" �Gسم تحت ةلقتسم ةيل{ �fإ مسقلا

 .ةيل.لا IJ ماسقألا مدقأ داصتقالا مسق ³iتعÁ ھيلعو .ـIJ 6/8/1427w كلذب

 دقو ،6iتسجاملا ةلحرمل ايلعلا تاساردلا جمانرب حاتتفا مت ـeJ 1405/1406wما[\ا ماعلا ةيادب عم

 جمانرب حتتفا ـ1412w ماع Ifو ،ثحÈو ةيسارد داوم نمضتي ثيحب 6iتسجاملا جمانرب ةل.يw تمت

 نم ي�اثلا ¹H¸اردلا لصفلا ةيادب عم جمان³iلا ليعفت ةداعإ متو هاروتكدلا ةلحرمل ايلعلا تاساردلا

 ـeJ 1439/1440wما[\ا ماعلا
 

 :طسصلاب ئجارثلا

u بطارئلاب ئخاثلا ططثلا طغمخت ىطس رحائملا فارحإلاو ،ئططاضلا ةرادإلا غمطسلا طسصلا ىلعاغ 
 .ًاغرادإو ًاغمغداضأ طسصطل ئسباالا

 داخاصقا طسص غش سعغرعلاضئلا بطاظرب
u ئغطضلاب ئخاثلا ئغرغدتالا ئظسلا زاغاجا. 
u تارثصلا تارائاخا زاغاجاو ئغعظابلا غش بعططملا لثسملا ىطس لعختلا.  

 :�Jو ةددحم طباوضب داصتقالا جمانرب �fإ ةيل.لا IJ رخآ جمانرب نم ةـ/بلاطلا ل&وحت لوبق نكمي

u ئساج )60( ىظدأ ثتب ئضراحملا لعخفلا تاررصط ئـ/ـــئلاطلا غعظغ نأ. 
u 5,00 ظط 3.25 ظس إلاطلا لثسط ضصغ قأ 
u ئطباصملا ئةغاظو ئغباسغاجقا طسصلا ئصاذ ىطس ًءاظب ضغعتالا ىطس طسصلا ئصشاعط. 
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 تاساسلا دثسو سعغرعلاضئلا بطاظرئل ئغجارثلا ئطثلا

 قباسلا بلطتملا ةیساردلا ةطخلا
 )تاررقم 6( سماخلا ىوتسملا

 ررقملا مسا ررقملا زمر نیرامتلا تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
       1 5 میركلا نارقلا 301 ارق
 ةیلاملا تالماعملا ھقف 258 ھقف   3 يمالسإلا لیومتلا دوقع 306 ھقف
 يئزجلا داصتقالا ئدابم 101 دصق 1 3 يئزجلا يداصتقالا لیلحتلا 311 دصق
       3 طیطختلاو ةیداصتقالا ةیمنتلا 332 دصق
       3 يداصتقالا ركفلا خیرات 301 دصق

 101 دصق 1 3 يضایرلا داصتقالا 303 دصق
 118 لام

 و يئزجلا داصتقالا ئدابم
 ةیلاملا تایضایرلا

     2 15 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( سداسلا ىوتسملا

       1 6 میركلا نارقلا 351 ارق
 يلكلا داصتقالا ئدابم 102 دصق 1 3 يلكلا يداصتقالا لیلحتلا 312 دصق
 يئزجلا داصتقالا ئدابم 101 دصق   3 ةماعلا ةیلاملا تایداصتقالا 325 دصق

 451 دصق
 يمالسالا ملاعلاو ةكلمملا تایداصتقا

       3 )اھل يرایتخا ررقم دوجو(

 يئزجلا داصتقالا ئدابم 101 دصق   3 لمعلا تایداصتقا 342 دصق

 462 دصق
 ةئیبلاو ةقاطلا تایداصتقا
 يئزجلا داصتقالا ئدابم 101 دصق   3 )اھل يرایتخا ررقم دوجو( 

     1 16 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( عباسلا ىوتسملا

       1 7 میركلا نآرقلا 401 ارق

 101 دصق   3 )1( يلود داصتقا 421 دصق
 102 دصق

 و يئزجلا داصتقالا ئدابم
 يلكلا داصتقالا ئدابم

       3 فقولاو ةاكزلا تایداصتقا 413 دصق

 110 صحا 1 3 )1( يسایق داصتقا 466 دصق
 202 دصق

 و ءاصحإلا ئدابم
 يلیلحتلا ءاصحإلا
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 يلكلا داصتقالا ئدابم 102 دصق   3 فراصملاو دوقنلا 431 دصق
       3 ثحب ةعاقو جھانم 450 دصق

     1 16 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( نماثلا ىوتسملا

       1 8 میركلا نارقلا 451 ارق
 )1( يلود داصتقا 421 دصق   3 )2( يلود داصتقا 422 دصق
 يئزجلا داصتقالا ئدابم 101 دصق   3 ىودجلا تاسارد 414 دصق

 202 دصق 1 3 )2( يسایق داصتقا 467 دصق
 466 دصق

 و يلیلحتلا ءاصحإلا
 )1( يسایق داصتقا

 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم 102 لام 1 3 ظفاحملا ةرادإو ةیلاملا قاوسألا 451 لام
     3 ينواعت بیردت 444 دصق

    2 16 تاعاسلا عومجم

 
 
  

            
 داصتقالا مسقب تاعاسلا ددع

 عومجملا نماثلا ىلا سماخلا ىوتسملا نم عبارلا ىلا لوالا ىوتسملا نم
 ةعاس 125 ةعاس 63 ةعاس 62

 
 اظع طشضأ ئغجارثلا ئطثلا ضغخافت ظس تاطعطسملا ظط ثغجمطلو

 
)https://bit.ly/2mQ8Anm( 

 

 داصتقالا مسقل ةیرایتخالا تاررقملا
 يرایتخالا ررقملا ةطخلا يف ررقملا م
 )442 نمأ( رطاخملا ةرادإو نیمأتلا )451 دصق( يمالسإلا ملاعلاو ةكلمملا تایداصتقا 1
 )414 لام( يلاملا لیلحتلا )462 دصق( ةئیبلاو ةقاطلا تایداصتقا 2
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 داخاصقا طسص غش رغاسجاملا بطاظرب
u ئخاثلا طورحلا ىلإ ئشاضإلاب :ئسطاةلاب اغطسلا تاجارثلا ةدامسب ئطاسلا طورحلا ئصباطط 

 .طسصلاب
u  ئطترط غش ضصفا ىطس اثـج ثـغج رغثـصت ىـطس لعـختلا رغاـسجاملا ئـطترط غش لعئصطل طراحغ 
 .ضغعمالا وأ داخاصقا صخثت غش ًاطازاظا سعغرعلاضئلا
u 75 ظس ضصت ق ئجرثب ظغغسطاةطل ئطاسلا تارثصلا رائاخا زاغاجا٪. 
u تارائاخا غش 450 ظس ضصت قأ ئغجغطةظإلا ئشطلا رائاخا غش ئجرد ىطس لعختلا TOFFEL ىطس 

 .ظغاظج ظس هتثط ثغجت قأ
u طسصلاب ئخاثلا ىرخفا تاءارجإلاو ئغخثحلا ئطباصملا زاغاجا. 

 
 تاساسلا دثسو ئغجارثلا ئطثلا

 ةیساردلا ةطخلا
 ) تاررقم 3 ( لوألا ىوتسملا

 قباسلا بلطتملا ررقملا مسق ررقملا ةیلك تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
 دجوی ال 1010  10 3 يئزجلا داصتقالا 601 دصق
 دجوی ال 1010 10 3 يضایرلا داصتقالا 611 دصق
 دجوی ال 204  2 3 ةیھقفلا دعاوقلاو ھقفلا لوصأ 609 لصأ

      9 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 4( يناثلا ىوتسملا

   1010 10 3 يلكلا داصتقالا 602 دصق
   1010 10 3 ةیمنتلا تایداصتقا 621 دصق
 601 دصق 1010 10 3 ةماعلا ةیلاملا تایداصتقالا 631 دصق
   1010 10 2  يملعلا ثحبلا جھانم 691 دصق

      11 تاعاسلا عومجم
 



 

21 
 

 )تاررقم 4( ثلاثلا ىوتسملا
 602 دصق 1010 10 3 يلودلا داصتقالا 641 دصق
 602 دصق 1010  10 3 ةیلاملا قاوسألاو فراصملاو دوقنلا 671 دصق
   1010 10 3 يمالسإلا يداصتقالا لیلحتلا 651 دصق

   203 2 2 يمالسإلا ھقفلا يف دقعلا ةیرظن 609 ھقف
       11 تاعاسلا عومجم

 )تاررقم 4( عبارلا ىوتسملا
 609 ھقف  203  2 2 ةرصاعملا ةیلاملا تالماعملا 619 ھقف
   1010 10 3 ثحبلا 700 دصق
   1010  10 3 ىودجلا تاسارد 613 دصق
 611 دصق 1010 10 3 يسایقلا داصتقالا 612 دصق

       11 تاعاسلا عومجم

 
 اظع طشضأ ئغجارثلا ئطثلا ضغخافت ظس تاطعطسملا ظط ثغجمطلو

 
)https://bit.ly/2uypHxl( 
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 داخاصقا طسص غش هارعاضثلا بطاظرب
u ئخاثلا طورحلا ىلإ ئشاضإلاب :ئسطاةلاب اغطسلا تاجارثلا ةدامسب ئطاسلا طورحلا ئصباطط 

 .طسصلاب
u  ئطترط غش ضصفا ىطس اثـج ثـغج رغثـصت ىـطس لعـختلا هارعاضثلا ئـطترط غش لعئصطل طراحغ 
 .ضغعمالا وأ داخاصقا صخثت غش ًاطازاظا رغاسجاملا
u 80 ظس ضصت ق ئجرثب ظغغسطاةطل ئطاسلا تارثصلا رائاخا زاغاجا٪. 
u تارائاخا غش 500 ظس ضصت قأ ئغجغطةظإلا ئشطلا رائاخا غش ئجرد ىطس لعختلا TOFFEL ىطس 

 .ظغاظج ظس هتثط ثغجت قأ
u طسصلاب ئخاثلا ىرخفا تاءارجإلاو ئغخثحلا ئطباصملا زاغاجا. 

 

 تاساسلا دثسو ئغجارثلا ئطثلا

 ةیساردلا ةطخلا
 ) تاررقم 5 ( لوألا ىوتسملا

 ررقملا مسق ررقملا ةیلك تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
 1010  10 3 يئزجلا يداصتقالا لیلحتلا 801 دصق
 1010 10 2 ةیمنتلا تایداصتقا 831 دصق

 1010  10 2 ةماعلا ةیلاملا تایداصتقا 821 دصق
 1010  10 3 يضایرلا داصتقالا 811 دصق
 203  2 2 ةرصاعملا ةیلاملا تالماعملا   819 ھقف

 )تاررقم 4( يناثلا ىوتسملا
  1010 10 3 يلكلا يداصتقالا لیلحتلا 802 دصق
 1010 10 3 يلودلا داصتقالا 841 دصق
 1010 10 3 يسایقلا داصتقالا 871 دصق
  1010 10 3 ةیلاملا قاوسألاو فراصملاو دوقنلا 812 دصق
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 اظع طشضأ ئغجارثلا ئطثلا ضغخافت ظس تاطعطسملا ظط ثغجمطلو

)https://bit.ly/2B7ooIY( 

 

 

 داخاصقا طسص عط ضخاعالا

 ضخاعالا ضئاجو لقخ ظط وأ ،هجعل ًاعجو ًءاعج تائلاطلاو بقطلا عط رماسط ضخاعت ىطس داخاصقا طسص
 :ئغتآلا ضئاجعلا لقخ ظط كلثضو ،ئئطططل ئغظوراضلإ ئتفخ صخخ ثغت ،غظوراضلإلا عصعملاب ئطبماملا

 
 

u داخاصقا طسص ثغرب                                                                   Econ@imamu.edu.sa 
u ئئططلا تاراسفاجق ضخاعت مازظ                                                                 crm.imamu.edu.sa                 

 

 هاروتكدلا ةلاسرو ةلماشلا تارابتخالا
 ررقملا مسق ررقملا ةیلك تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
 1010  10 - لماشلا رابتخالا 890 دصق

 1010 10 36 هاروتكدلا ةلاسر 900 دصق
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لامعألا ةرادإ مسق  
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 ة&ؤرلا
 ةيل.لا ة&ؤر تابلطتم OHلي امب تا&وتسملا ةفا{ rfع 67متلاو ةدا&رلا عقوم لامعألا ةرادإ مسق أوبAي نأ

 .ةعما[\او

 ةلاسرلا
 بالطلا دادعإ IJ مlسc ةدو[\ا نم ٍلاع ىوتسم تاذ ةيملع جمارÈو ةيميدا{أ ةئjب 6iفوتب ماÀ7لالا

ايملع تابلاطلاو
ً

ايلمعو 
ً

 ءانب IJ مlسÁ عدبم GHلع ثحب جاتن¨و ،لامعألا ةئjب تايدحت ةlجاومل 

 .ةمادتسملا ةيمنتلا معد&و ةفرعملا عمتجم

 فادwألا
u ردتلا ةدو[\ رمتسملا ر&وطتلاYس. 

u ھتاجايتحاو لمعلا قوس تابلطتمل ةباجتسالا. 

u cمسقلا ةعمس ز&زع.  

u ملاو ميقلا ميعدتlة&رادإلا تارا 
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 لامعألا ةرادإ مسق نع ةذبن
 => ةبعشك ـ1420P ماع IJوألا ةلحرملا تأدب ثيح ،ھخ?رات => ةيساسأ لحارم ثالثب لامعألا ةرادإ مسق رم

 تجرخت ةعفد لوأ تناbو ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب ةع[رشلا ةيل]ب يمالسإلا داصتقالا مسق

 داصتقالا ةيل]ب klلع مسق IJإ ةبعشلا لوحتب ةيناثلا ةلحرملا تأدjو .ـ1424P ماع )لامعألا ةرادإ ةبعش( نم

 مسق ل?وحتب )ـ10/8/1427P خ?رات ،ب م/5997 مقر( ةيماسلا ةقفاوملا تردص امدنع ة?رادإلا مولعلاو

 ."ة?رادإلا مولعلاو داصتقالا ةيلkw "bسم تحت ةلقتسم ةيلIJ bإ ةع[رشلا ةيل]ب ة?رادإلا مولعلاو داصتقالا

 مسق( ديد{|ا ةيل]لاو مسقلا kwسمب ةعفد لوأ تجرخت ـ1427/1428P ماعلا نم لوألا l}zاردلا لصفلا =>و

 ةديد{|ا ةيساردلا ةط�|ا ر?وطتب ةثلاثلا ةلحرملا تأدjو .)ة?رادإلا مولعلاو داصتقالا ةيل]ب لامعألا ةرادإ

 ةراد�و ،لامعألا ةرادإ تاراسم =�و نماثلاو ع�اسلا ن�?وتسملل تاراسم 4 دامتعا عم ـ1434P ماعلا => مسقلل

 .ة?رادإلا تامولعملا مظنو ،ق?وس�لاو ،ة?رش�لا دراوملا

 ،)ـ1432/1433P( =�ما{|ا ماعلا نم لوألا لصفلا => روطملا جمان��لا => بالطلا نم ةعفد لوأ لوبق متو

 راسم => )ـ1435/1436P( =�ما{|ا ماعلا نم لوألا l}zاردلا لصفلا => جمان��لا نم IJوألا ةعفدلا تجرختو

 ،ة?رش�لا دراوملا ةرادإ تاراسم => )ـ1435/1436P( =�ما{|ا ماعلا نم ي�اثلا l}zاردلا لصفلاو ،لامعألا ةرادإ

 .ة?رادإلا تامولعملا مظنو ،ق?وس�لاو

 :طسصلاب ئجارثلا

 مسقلل ةع�اتلا جما��لاب ةصا�|ا طط�|ا ميمصت �Jع رشابملا فارشإلاو ،ةلما]لا ةرادإلا klلعلا مسقلا IJوتي

ايميداbأ
ً

ا?راد�و 
ً

 ةرادإ( =�و سداسلا ىوتسملا ءا��ا دع� بلاطلا صصختي تاراسم ع�رأ مسقلاب دجوي امك .

 .)ق?وس�لا – ة?رادإلا تامولعملا مظن – ة?رش�لا دراوملا – لامعالا
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 لامعألا ةرادإ مسق IJ سو&رولا.بلا جمانرب

u ةيل]لاب ةصا�|ا ةي��ضحتلا ةنسلا زايتجا. 

u ع لوص¡|ا�J تاردقلا تارابتخا زايتجاو ة?وناثلا => بولطملا لدعملا.  
 :�Jو ةددحم طباوضب لامعألا ةرادإ جمانرب �fإ ةيل.لا IJ رخآ جمانرب نم ةـ/بلاطلا ل&وحت لوبق نكمي

u ني نأ£l ةعاس )60( ى�دأ دحب ةك�¤شملا لوصفلا تاررقم ةـ/ـــبلاطلا. 

u 5,00 نم 3.25 نع بلاطلا لدعم لقي الأ 

u ع مسقلا ةقفاوم�J ع ًءانب ل?وحتلا�J ةلباقملا ةجي�نو ةيباعي�سالا مسقلا ةقاط. 

u ا ددع نم %80 نع لقي ال ام روضح ةــ/ـبلاطلا مزليª¡تارضا <= bارد ررقم لz{l. 

u ةعماج تابلطتم( جمان��لل ةيساردلا ةط�|ا => ةدمتعملا تاررقملا عيمج زاتجي يذلا ةــ/ـبلاطلا لصحي، 

bع )صصخت ،ةيل�J ةيل]لا نم مسقلاب ةصا�|ا تاراسملا وأ لامعألا ةرادإ => سو?رولا]بلا ةجرد. 
 

 لامعألا ةرادإ مسق تابلاطو بالطل بيعشAلا طورش
 )ة&رادإلا تامولعملا مظن – ق&وسAلا – ة&رشÐلا دراوملا ةرادإ – لامعألا ةرادإ :تاراسم( 

u ةعاس 81 زايتجا. 

u ع ھنيكس° ىقبي بعش¯ ملو ةعاس 97 بلاطلا زواجت اذإ�J ھبلط ماظنلا لبقي الو لامعألا ةرادإ راسم. 

u إ ةفاضإلاب 253 راد "ةرادإلا ئدابم" ررقم زايتجا بيعش�لا => بغري ةـ / ـبلاط يأل دبالIJ ع راسملاب صا�|ا ررقملا�J 

 :=Iاتلا وحنلا

u 321 راد "ة?رش�لا دراوملا ةرادإ" ررقم زايتجا بولطم – ة?رش�لا دراوملا ةرادإ راسم. 

u 344 راد "ق?وس�لا ئدابم" ررقم زايتجا بولطم – ق?وس�لا راسم. 

u 436 راد "ة?رادإلا تامولعملا مظن" ررقم زايتجا بولطم – ة?رادإلا تامولعملا مظن راسم. 



 

28 
 

 ئضراحملا ئغخخثالا تاغعاسمطل تاساسلا دثسو ئغجارثلا ططثلا

 قباسلا بلطتملا ةیساردلا ةطخلا
 )تاررقم 7( سماخلا ىوتسملا

 ررقملا مسا ررقملا زمر نیرامتلا تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
       1 5 میركلا نآرقلا 301 ارق
 ةرادإلا ئدابم 253 راد   3 قیوستلا ئدابم 344 راد
 ةرادإلا ئدابم 253 راد   3 ةیرشبلا دراوملا ةرادإ 321 راد
 ةرادإلا ئدابم 253 راد 1 2 ةینورتكلإلا ةراجتلا 490 راد
 ةرادإلا ئدابم 253 راد 1 3 تایلمعلاو جاتنإلا ةرادإ 313 راد
 ةرادإلا ئدابم 253 راد 1 3 ةرادإلا يف تایلمعلا ثوحب 304 راد
 ةرادإلا ئدابم 253 راد   2 مالسإلا يف ةرادإلا 302 راد

     3 17 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 7( سداسلا ىوتسملا

       1 6 میركلا نآرقلا 351 ارق
 ةرادإلا ئدابم 253 راد   3 داوملا ةرادإ 345 راد
 فیلاكتلا ةبساحم ئدابم 225 بسح 1 3 ةیرادإلا ةبساحملا 322 بسح

 414 دصق
 ىودجلا تاسارد

 يئزجلا داصتقالا ئدابم 101 دصق   3 )اھل يرایتخا ررقم دوجو(

 253 راد   3 ةیرادإلا تامولعملا مظن 436 راد
 140 لجن

 و ةرادإلا ئدابم
 ةیزیلجنإلا ةغللا

 ةرادإلا ئدابم 253 راد   3 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ 461 راد

 426 راد
 عیراشملا ةرادإ

 ةرادإلا ئدابم 253 راد 1 2 )اھل يرایتخا ررقم دوجو(

     2 18 تاعاسلا عومجم
 لامعالا ةرادإ مسقل ةیرایتخالا تاررقملا

 يرایتخالا ررقملا ةطخلا يف ررقملا م
 )466 دصق( )1( يسایق داصتقا )426 راد( عیراشملا ةرادإ 1

 رامثتسالاو لیومتلا وأ )451 لام( ظفاحملا ةرادإو ةیلاملا قاوسألا )414 دصق( ىودجلا تاسارد 2
 )443 لام( يراقعلا
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 )نماثلا ىلا عباسلا( ىوتسملا نم لامعألا ةرادإ راسمل ةیساردلا ةطخلا
  

 قباسلا بلطتملا ةیساردلا ةطخلا
 ) تاررقم 6 ( لامعا ةرادا راسم عباسلا ىوتسملا

 ررقملا مسا ررقملا زمر نیرامتلا تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
       1 7 میركلا نآرقلا 401 ارق
 ةرادإلا ئدابم 253 راد   3 ةیجیتارتسالا ةرادإلا 472 راد
 ةرادإلا ئدابم 253 راد   3 ضوافتلا ةرادإ 423 راد
 ةرادإلا ئدابم 253 راد   3 ةیلودلا لامعألا ةرادإ 413 راد
 ةرادإلا ئدابم 253 راد   3 ةیلاملا تآشنملا ةرادإ 431 راد
 ةرادإلا ئدابم 253 راد   3 ةیرادإلا ةدایقلا 424 راد

       16 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( لامعا ةرادا راسم نماثلا ىوتسملا

       1 8 میركلا نارقلا 451 ارق
 يمیظنتلا كولسلا 320 راد   3 يمیظنتلا ریوطتلاو رییغتلا ةرادإ 425 راد

 3 ةیرادإلا ثوحبلا 480 راد
 253 راد  

 110 صحا
 202 دصق

  ةرادإلا ئدابم
  ءاصحإلا ئدابم
 يلیلحتلا ءاصحإلا

 يمیظنتلا كولسلا 320 راد   3 تامزألا ةرادإ 411 راد

 3 لامعألا ةدایر 416 راد
 253 راد  

 102 لام
 و ةرادإلا ئدابم

 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم
       3 ينواعتلا بیردتلا 444 راد

       16 تاعاسلا عومجم
  
                           

 لامعالا ةرادإ راسمب تاعاسلا ددع
 عومجملا نماثلا ىلإ سماخلا ىوتسملا نم عبارلا ىلإ لوالا ىوتسملا نم

 ةعاس 129 ةعاس 67 ةعاس 62
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 )نماثلا ىلا عباسلا( ىوتسملا نم ةیرشبلا دراوملا راسمل ةیساردلا ةطخلا
  

 قباسلا بلطتملا ةیساردلا ةطخلا
 ) تاررقم 6 ( ةیرشبلا دراوملا راسم عباسلا ىوتسملا

 ررقملا مسا ررقملا زمر نیرامتلا تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
       1 7 میركلا نآرقلا 401 ارق
 ةیرشبلا دراوملا ةرادإ 321 راد   3 ةیرشبلا دراوملا فیظوتو طیطخت 421 رشب
 ةیرشبلا دراوملا ةرادإ 321 راد   3 ةیرشبلا دراوملا ةیمنت 422 رشب
 ةیرشبلا دراوملا ةرادإ 321 راد   3 ءادألا ةرادإ 412 رشب
 ةیرشبلا دراوملا ةرادإ 321 راد   3 تاضیوعتلاو بتاورلا ةرادإ 423 رشب
 ةیرشبلا دراوملا ةرادإ 321 راد   3 ةینھملا ةمالسلاو ةحصلا 413 رشب

       16 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( ةیرشبلا دراوملا راسم نماثلا ىوتسملا

       1 8 میركلا نارقلا 451 ارق
 ةیرشبلا دراوملا ةرادإ 321 راد   3 ةیرشبلا دراوملل ةیجیتارتسالا ةرادإلا 431 رشب

 3 ةیرادإلا ثوحبلا 480 راد
 253 راد  

 110 صحا
 202 دصق

 و ةرادإلا ئدابم
 و ءاصحإلا ئدابم
 يلیلحتلا ءاصحإلا

 ةیرشبلا دراوملا ةرادإ 321 راد   3 ةیندملا ةمدخلا مظنو لمعلا مظن 411 رشب

 3 لامعألا ةدایر 416 راد
 253 راد  

 102 لام
 و ةرادإلا ئدابم

 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم
       3 ينواعتلا بیردتلا 444 راد

       16 تاعاسلا عومجم
  
                      

 ةیرشبلا دراوملا راسمب تاعاسلا ددع
 عومجملا نماثلا ىلا سماخلا ىوتسملا نم عبارلا ىلا لوالا ىوتسملا نم

 ةعاس 129 ةعاس 67 ةعاس 62
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 )نماثلا ىلا عباسلا( ىوتسملا نم قیوستلا راسمل ةیساردلا ةطخلا
  

 قباسلا بلطتملا ةیساردلا ةطخلا
 ) تاررقم 6 ( قیوستلا راسم عباسلا ىوتسملا

 ررقملا مسا ررقملا زمر نیرامتلا تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
       1 7 میركلا نآرقلا 401 ارق
 قیوستلا ئدابم 344 راد   3 تاجتنملا ریوطتو طیطخت 421 قست
 قیوستلا ئدابم 344 راد   3 يلودلا قیوستلا 431 قست
 قیوستلا ئدابم 344 راد   3 ةیقیوستلا تالاصتالا 422 قست
 قیوستلا ئدابم 344 راد   3 تاعیبملا ةرادإ 411 قست
 قیوستلا ئدابم 344 راد   3 عیزوتلاو ریعستلا ةرادإ 423 قست

       16 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( قیوستلا راسم نماثلا ىوتسملا

       1 8 میركلا نارقلا 451 ارق
 قیوستلا ئدابم 344 راد   3 يجیتارتسالا قیوستلا 433 قست

 3 قیوست ثوحب 415 راد
 344 راد  

 110 صحا
 202 دصق

 و قیوستلا ئدابم
 و ءاصحإلا ئدابم
 يلیلحتلا ءاصحإلا

 قیوستلا ئدابم 344 راد   3 ينورتكلإلا قیوستلا 432 قست

 3 لامعألا ةدایر 416 راد
 253 راد  

 102 لام
 و ةرادإلا ئدابم

 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم
       3 ينواعتلا بیردتلا 444 راد

       16 تاعاسلا عومجم
  
  

 قیوستلا راسمب تاعاسلا ددع
 عومجملا نماثلا ىلا سماخلا ىوتسملا نم عبارلا ىلا لوالا ىوتسملا نم

 ةعاس 129 ةعاس 67 ةعاس 62
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 )نماثلا ىلا عباسلا( ىوتسملا نم ةیرادإ تامولعم مظن راسمل ةیساردلا ةطخلا
  

 قباسلا بلطتملا ةیساردلا ةطخلا
 )تاررقم 6( ةرادإ تامولعم مظن راسم عباسلا ىوتسملا

 ررقملا مسا ررقملا زمر نیرامتلا تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
       1 7 میركلا نآرقلا 401 ارق
 ةیرادإلا تامولعملا مظن 436 راد   3 تانایبلا دعاوق ةرادإ مظن 421 امن
 ةیرادإلا تامولعملا مظن 436 راد 1 3 بساحلا ةجمرب يف ةمدقم 130 لاع
 ةیرادإلا تامولعملا مظن 436 راد   3 رارقلا معد مظن 452 امن
 ةیرادإلا تامولعملا مظن 436 راد   3 تامولعملا ایجولونكتو ةفرعملا ةرادإ 431 امن
 ةیرادإلا تامولعملا مظن 436 راد   3 تامولعملا نمأ 443 لان

     1 16 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( ةرادإ تامولعم مظن راسم نماثلا ىوتسملا

       1 8 میركلا نارقلا 451 ارق
 ةیرادإلا تامولعملا مظن 436 راد   3 ةیجیتارتسالا تامولعملا مظن 433 امن

   3 ةیرادإلا ثوحبلا 480 راد
 253 راد

 110 صحا
 202 دصق

 و ةرادإلا ئدابم
 و ءاصحإلا ئدابم
 يلیلحتلا ءاصحإلا

 ةیرادإلا تامولعملا مظن 436 راد   3 تامولعملا مظن میمصتو لیلحت 422 امن

 253 راد   3 لامعألا ةدایر 416 راد
 102 لام

 و ةرادإلا ئدابم
 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم

       3 ينواعتلا بیردتلا 444 راد
       16 تاعاسلا عومجم

  
  

 

 اظع طشضأ ئغجارثلا ئطثلا ضغخافت ظس تاطعطسملا ظط ثغجمطلو

)https://bit.ly/2q0xR2q( 

 ةیرادإلا تامولعملا مظن راسمب تاعاسلا ددع
 عومجملا نماثلا ىلا سماخلا ىوتسملا نم عبارلا ىلا لوالا ىوتسملا نم

 ةعاس 129 ةعاس 67 ةعاس 62
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 MBA رغاسجاملا بطاظرب
u ئخاثلا طورحلا ىلإ ئشاضإلاب :ئسطاةلاب اغطسلا تاجارثلا ةدامسب ئطاسلا طورحلا ئصباطط 

 .طسصلاب
u  ئطترط غش ضصفا ىطس اثـج ثـغج رغثـصت ىـطس لعـختلا رغاـسجاملا ئـطترط غش لعئصطل طراحغ 
 .لامسفا ةرادإ تاغطض صخثت غش ًاطازاظا سعغرعلاضئلا
u 75 ظس ضصت ق ئجرثب ظغغسطاةطل ئطاسلا تارثصلا رائاخا زاغاجا٪. 
u تارائاخا غش 550 ظس ضصت قأ ئغجغطةظإلا ئشطلا رائاخا غش ئجرد ىطس لعختلا TOFFEL ىطس 

 .ظغاظج ظس هتثط ثغجت قأ
u طسصلاب ئخاثلا ىرخفا تاءارجإلاو ئغخثحلا ئطباصملا زاغاجا. 

 

 

 تاساسلا دثسو ئغجارثلا ئطثلا
 

 ةیساردلا ةطخلا

 )تاررقم 3( لوألا ىوتسملا
 ينادیم ةرضاحم ررقملا مسا ررقملا زمر
   3 ةیمك بیلاسأو ءاصحإ 605 صحا

   3 داصتقا 610 دصق
   3 ةیلودلا ةراجتلا نوناق 615 راد

  9 تاعاسلا عومجم

 )تاررقم 3( يناثلا ىوتسملا

   3 تامولعملا ةینقتو ةیرادإلا تامولعملا مظن 620 راد
   3 قیوستلا ةرادإ 640 راد
   3 ةیرشبلا دراوملا ةرادإ 650 راد

  9 تاعاسلا عومجم
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 )تاررقم 4( ثلاثلا ىوتسملا

   3 ةیرادالا ةدایقلا 642 راد
   3 ةیلاملا ةرادإلا 660 لام
   3 ةیرادإلا ةبساحملا 670 بسح

   3 يرایتخا ررقم راد
   12 تاعاسلا عومجم

 )تاررقم 4( عبارلا ىوتسملا
   3 ةیجیتارتسالا ةرادإلا 645 راد

   3 يرایتخا ررقم راد
   3 يرایتخا ررقم راد

 3   ثحبلا عورشم 606 راد
  12 تاعاسلا عومجم

 

 اظع طشضأ ئغجارثلا ئطثلا ضغخافت ظس تاطعطسملا ظط ثغجمطلو
 

)https://bit.ly/2IKIj4O( 
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 لامسفا ةرادإ طسص عط ضخاعالا

 ضخاعالا ضئاجو لقخ ظط وأ ،هجعل ًاعجو ًءاعج تائلاطلاو بقطلا عط رماسط ضخاعت ىطس لامسفا ةرادإ طسص
 :ئغتآلا ضئاجعلا لقخ ظط كلثضو ،ئئطططل ئغظوراضلإ ئتفخ صخخ ثغت ،غظوراضلإلا عصعملاب ئطبماملا

 
 

u لامسفا ةرادإ طسص ثغرب                                                               business@imamu.edu.sa 
u ئئططلا تاراسفاجق ضخاعت مازظ                                                              crm.imamu.edu.sa                 
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ةبساحملا مسق  
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 ة&ؤرلا
 اقيبطتو اثحÈو اسYردت OHسا��ا ميلعتلا GH IJيلقإلاو ��rJا ن6&وتسملا rfع ةدا&رلا ققحن نأ �J انA&ؤر 

 ةلاسرلا
Áسef إ ةبسا��ا مسق�f أتwم ليlني67متم ن6ين IJ 6فوت عم ةبسا��ا عورفi بjققحت ةيميدا{أ ةئ 

 IJ ةسفانملا rfع ن&رداق مlلعجي امم ةينlملاو ةيميدا{ألا مpaاراlم ر&وطتل اصرف جمان³iلاب ن6قحتلملل

 .ةحاتملا لمعلا تالاجم

 فادwألا
u لاو ةصصختملا فراعملا ميدقتÑH قتي نأ بجي~aلاو مسقلا ةبلط اÑH ملعل ةيساسألا زئا{رلا لثمت 

 .ةبسا��ا

u ملا ةيمنتlافملاو فراعملا ةسراممو قيبطتب ةقلعتملاو مسقلا ةبلطل ةيقيبطتلا تاراwسا��ا ميÐةي 

 .ة&رظنلاو

u ملا ةيمنتlلاو مسقلا ةبلطل ةيليلحتلاو ةيثحبلا تاراÑH ملل ةيلاملا مئاوقلا ليلحتب قلعتتÓتآش. 

u مسقلا ةبلط ىدل ةيعامتجالاو ةيقالخألا ةيلوؤسملاو ةيكولسلا ميقلا ةيمنت. 

u ل&ومتلاو ةرادإلاو داصتقالا مولعك صصختلاب ةلصلا ةقيثو مولعلاب ةيلومشلا ةفرعملا قيقحت 

 .ا6iwغو ق&وسAلاو
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 ةبسا��ا مسق نع ةذبن
 ماطإلا ئسطاةب ئسغرحلا ئغطضل ًاسئت غطقجإلا داخاصقا طسص غش ئئسحض ئئجاتملا طسص أثب
 عط ئسطاةلا ضسافت ىطس ًاغطمس ًقغلد ناضو ـع1398 ماس غش ئغطقجإلا دعسج ظب ثمتط
 ئةلاسملا غش ةثئارلا اعالاجرب ئسطاةلا ماجالا ىطس ًاثعاحو ،هتقضحطو رخسلا تاثةاسط
 ىطس ئسطاةلا صرت جضست طسصلا بطارب ئظاض ئغاثئلا ثظطو .تاثةاسملا هثعل ئغطقجإلا
 ضغعأت ىطس ثغاجاملا إطططل ئباةاجقا ىطسو لامسقاو لاملا لاةط غش جغماملا ثتائلا داثسإ
  صاثلاو غطعضتلا ظغساطصلا تائططامب ءاشعطل ظغطعآط ظغغداخاصا
 تغرااب ئغرادإلا معطسلاو داخاصقا ئغطض غش غمطس طسصض ئئجاتملا طسص أحظ اظع ظطو

 ثغاجاملا إططلا ئغئطت غش ئسطاةلا هب معصت يثلا ثئارلا روثلا غش طعاسغل ـع25/4/1427
 ئضطمملا غش ئغلاملا تاطثثلا ئساظخل ئغسعظلا تائططاملاب غفت غالا ئطعآملا رداعضلا ىطس
 .ئغدعسسلا ئغبرسلا

 :طسصلاب ئجارثلا

 بطارئلاب ئخاثلا ططثلا طغمخت ىطس رحائملا فارحإلاو ،ئططاضلا ةرادإلا غمطسلا طسصلا ىلعاغ
 بقططل رغاسجاملاو سعغرعلاضئلا بطاظرب طسصلا مثصغ امض .ًاغرادإو ًاغمغداضأ طسصطل ئسباالا
 .تائلاطلاو
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 ةبسا��ا مسق IJ سو&رولا.بلا جمانرب

u ئغطضلاب ئخاثلا ئغرغدتالا ئظسلا زاغاجا. 
u تارثصلا تارائاخا زاغاجاو ئغعظابلا غش بعططملا لثسملا ىطس لعختلا.  

 ةددحم طباوضب ةبسا��ا ةرادإ جمانرب �fإ ةيل.لا IJ رخآ جمانرب نم ةـ/بلاطلا ل&وحت لوبق نكمي

 :�Jو

u ئساج )60( ىظدأ ثتب ئضراحملا لعخفلا تاررصط ئـ/ـــئلاطلا غعظغ نأ. 
u 5,00 ظط 3.75 ظس إلاطلا لثسط ضصغ قأ 
u ئطباصملا ئةغاظو ئغباسغاجقا طسصلا ئصاذ ىطس ًءاظب ضغعتالا ىطس طسصلا ئصشاعط. 
u غجارد ررصط ضض غش تارضاتملا دثس ظط %80 ظس ضصغ ق اط رعدت ئــ/ـئلاطلا مجطغ. 
u بطاظرئطل ئغجارثلا ئطثلا غش ةثماسملا تاررصملا عغمج زااةغ يثلا ئــ/ـئلاطلا ضختغ 

 .ئغطضلا ظط ئئجاتملا غش سعغرعلاضئلا ئجرد ىطس )صخثت ،ئغطض ،ئسطاج تائططاط(
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 تاساسلا دثسو ئغجارثلا ئطثلا

 قباسلا بلطتملا ةیساردلا ةطخلا
 )تاررقم 6( سماخلا ىوتسملا

 ررقملا مسا ررقملا زمر نیرامتلا تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
       1 5 میركلا نآرقلا 301 ارق
 فیلاكتلا ةبساحم ئدابم 225 بسح 1 3 فیلاكتلا ةبساحم 313 بسح
 ةیلاملا ةبساحملا ئدابم 215 بسح 1 3 )1( ةطسوتملا ةبساحملا 311 بسح
 ةرادإلا ئدابم 253 راد   3 قیوستلا ئدابم 344 راد
       3 ةیراجتلا لامعألل ةیماظنلا ةئیبلا 327 راد
 ریغ تآشنملا يف ةیموكحلا ةبساحملا 325 بسح

 ةیحبرلا
 ةیلاملا ةبساحملا ئدابم 215 بسح 1 3

     3 16 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( سداسلا ىوتسملا

       1 6 میركلا نآرقلا 351 ارق
 )1( ةطسوتملا ةبساحملا 311 بسح 1 3 )2( ةطسوتملا ةبساحملا 324 بسح
 فیلاكتلا ةبساحم ئدابم 225 بسح 1 3 ةیرادإلا ةبساحملا 322 بسح
 ىودجلا تاسارد 414 دصق

 يئزجلا داصتقالا ئدابم 101 دصق  3 )اھل يرایتخا ررقم دوجو( 

 ةیلاملا ةبساحملا ئدابم 215 بسح 1 3 ةیبساحملا تامولعملا مظن 412 بسح
 )1( ةطسوتملا ةبساحملا 311 بسح 1 3 ةبیرضلاو ةاكزلا ةبساحم 416 بسح

     4 16 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( عباسلا ىوتسملا

       1 7 میركلا نآرقلا 401 ارق
 )2( ةطسوتملا ةبساحملا 324 بسح 1 3 ةمدقتملا ةبساحملا 411 بسح
 )2( ةطسوتملا ةبساحملا 324 بسح 1 3 ةیلاملا مئاوقلا لیلحت 417 بسح
 ةیبساحملا تامولعملا مظن 412 بسح 1 3 ةیلخادلا ةعجارملاو ةباقرلا 420 بسح
 ةیبساحملا تامولعملا مظن 412 بسح 1 3 ةیجراخلا ةعجارملا 422 بسح
 )1( ةطسوتملا ةبساحملا 311 بسح 1 3 ةیمالسإلا ةیلاملا تاسسؤملا يف ةبساحملا 425 بسح

     5 16 تاعاسلا عومجم
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 )تاررقم 6( نماثلا ىوتسملا
       1 8 میركلا نارقلا 451 ارق
 ةیرادإلا ةبساحملا 322 بسح 1 3 ةعجارملاو ةبساحملا يف بساحلا مادختسا 423 بسح

 411 بسح 1 3 ةیبساحملا ثوحبلا 424 بسح
 422 بسح

 ةمدقتملا ةبساحملا
 ةیجراخلا ةعجارملا

 451 لام
 ظفاحملا ةرادإو ةیلاملا قاوسألا

 102 لام 1 3 )اھل يرایتخا ررقم دوجو(
 لیومتلا ئدابم

 رامثتسالاو
 )2( ةطسوتملا ةبساحملا 324 بسح 1 3 ةبساحملا يف ةرصاعم تاعوضوم 431 بسح
       3 ينواعت بیردت 444 بسح

     4 16 تاعاسلا عومجم
                    

 ةبساحملا مسقل ةیرایتخالا تاررقملا
 يرایتخالا ررقملا ةطخلا يف ررقملا م
 )442 نمأ( رطاخملا ةرادإو نیمأتلا )414 دصق( ىودجلا تاسارد 1

 )451 لام( ظفاحملا ةرادإو ةیلاملا قاوسألا 2
 )382 لام( تاكرشلا لیومت

 )461 راد( ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ وأ
 ) 461 لام( تاكرشلا مییقت وأ

                   
 اظع طشضأ ئغجارثلا ئطثلا ضغخافت ظس تاطعطسملا ظط ثغجمطلو

 
)https://bit.ly/2M8ca9b( 
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 ةبسا��ا مسق 6i IJتسجاملا جمانرب

u ةماعلا طورشلا ةقباطم � .مسقلاب ةصا�|ا طورشلا IJإ ةفاضإلاب :ةعما{|اب ايلعلا تاساردلا ةدامع

u  ¯ع ادـج دـيج ريدـقت ىـلع لوـص¡|ا ��تـسجاملا ةـلحرم => لوبقلل ط�¤ش�J سو?رولا]بلا ةلحرم => لقألا 

اماظتنا
ً

 .ةبسا¡ªا صصخت => 

u 75 نع لقت ال ةجردب ن�يعما{·ل ةماعلا تاردقلا رابتخا زايتجا٪. 

u ع لوص¡|ا�J لجنإلا ةغللا رابتخا => ةجرد�ºتارابتخا => 500 نع لقت الأ ةي TOFFEL ع�J ھتدم د?زت الأ 

 .ن�تÀس نع

u لا ةلباقملا زايتجاÁمسقلاب ةصا�|ا ىرخألا تاءارجإلاو ةيص�. 

 

 تاساسلا دثسو ئغجارثلا ئطثلا

 ةیساردلا ةطخلا
 )تاررقم 4( لوألا ىوتسملا

 قباس بلطتم تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر

   3 ةبساحملا ةیرظن  501 بسح
   3 فیلاكتلاو ةیرادإلا ةبساحملا يف تاسارد 502 بسح
   3 يسایق داصتقا 533 بسح

   3 يرایتخا  
   12 تاعاسلا عومجم

 )تاررقم 4( يناثلا ىوتسملا
   3 ةیلاملا ةبساحملا يف ةمدقتم تاسارد 503 بسح
   3 يمالسإلا يبساحملا ركفلا يف تاسارد 504 بسح
   3 ةیبساحملا تامولعملا مظن يف تاسارد 506 بسح
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   3 يرایتخا  
   12 تاعاسلا عومجم

 )تاررقم 4( ثلاثلا ىوتسملا
   3 تاكرشلا ةمكوحو ةعجارملا يف تاسارد 505 بسح
   3 ةیبساحملا يف ةیلاملا قاوسألا ثوحب 507 بسح
   3 ةبساحملا يف ثحبلا قرطو جھانم 508 بسح

   3 يرایتخا  
   12 تاعاسلا عومجم

 )تاررقم 6( عبارلا ىوتسملا
   6 ثحب عورشم 510 بسح

   6 تاعاسلا عومجم

 
 ةیرایتخالا تاررقملا

 قباس بلطتم تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر

   3 بئارضلاو ةاكزلا ةبساحم يف تاسارد  509 بسح
   3 ةیجیتارتسالا ةرادإلا 545 راد
   3 ةیلاملا ةسدنھلا 522 لام
   3 تاكرشلا مییقت  561 لام
  3 ةرادإلا تایداصتقا 548 دصق

  3 لامعألل يلودلا نوناقلا 515 راد

 
 اظع طشضأ ئغجارثلا ئطثلا ضغخافت ظس تاطعطسملا ظط ثغجمطلو

 
)2pcsAEEhttps://bit.ly/( 
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 ئئجاتملا طسص عط ضخاعالا

 ضخاعالا ضئاجو لقخ ظط وأ ،هجعل ًاعجو ًءاعج تائلاطلاو بقطلا عط رماسط ضخاعت ىطس ئئجاتملا طسص
 :ئغتآلا ضئاجعلا لقخ ظط كلثضو ،ئئطططل ئغظوراضلإ ئتفخ صخخ ثغت ،غظوراضلإلا عصعملاب ئطبماملا

 
 

u ئئجاتملا طسص ثغرب                                                      accounting@imamu.edu.sa 
u ئئططلا تاراسفاجق ضخاعت مازظ                                                                 crm.imamu.edu.sa                 
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رامثتسالاو ليومتلا مسق  
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 ة&ؤرلا
ازكرم مسقلا حبصي نأ

ً
ا67مم 

ً
 OHل&و ،رامثAسالاو ل&ومتلا صصخت GH IJلعلا ثحبلاو ميلعتلل 

 .اa`لاسر قيقحت IJ ةعما[\ا رود ززعYو ةيلاملا تامد©\ا ةعانص تاجايتحا

 

 ةلاسرلا
 Áسef 6فوتل مسقلاi بjةزفحم ةيملع ةئ IJ سالاو ل&ومتلا صصختAرامث، cتاءافكلا لضفأ بطقتس 

IJ لعلا ثحبلاو ميلعتلا تالاجمGH، ؤتوwمو ن6صصختم لlملاو فراعملاب ني67متم ن6ينlتارا 

 مa~كمت ةدمتعم ةيميدا{أ جمارب لالخ نم ،رامثAسالاو ل&ومتلا تالاجم IJ ةيعرشلا ة&ؤرلاو ةيساسألا

 .عمت[�ا ةمدخ IJ ةمwاسملاو لمعلا قوس IJ ةسفانملا نم
 

 فادwألا
u  ملاو ةفرعملاب ني67متم ن6ج&رخ دادعإlلمعلل ةيعرشلا ة&ؤرلاو ،ةيساسألا تارا IJ تاعاطق فلتخم 

 .سو&رولا.بلا ةيعما[\ا تاساردلا جمارب لالخ نم( رامثAسالاو ل&ومتلا

u  سالاو ب&ردتلا نم عمت[�ا ةجاح ةيبلتAةراش IJ سالاو ل&ومتلا تالاجمAرامث. 

u ةفرعملا ر&وطت IJ سالاو ل&ومتلا صصختAلعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلا لالخ نم رامثGH. 
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 رامثAسالاو ل&ومتلا مسق نع ةذبن
 =�ما{|ا ماعلا ةيادب => رامث�سالاو ل?ومتلا صصخت => بالطلل سو?رولا]بلا جمانرب => لوبقلا حتف

1429P1430/ـــP1432 =�ما{|ا ماعلا ةيا�� => مسقلا نم ةعفد لوأ تجرختو ــــP1433/ــPلوبقلا حتفو .ــ 

 ..ــ1431P/ــ1430P =�ما{|ا ماعلا => تابلاطلل جمان��لا =>

 

 :طسصلاب ئجارثلا

 جمان��ب ةصا�|ا طط�|ا ميمصت �Jع رشابملا فارشإلاو ،ةلما]لا ةرادإلا klلعلا مسقلا IJوتي

ايميداbأ مسقلل ةع�اتلا سو?رولا]بلا
ً

ا?راد�و 
ً

.  
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 رامثAسالاو ل&ومتلا مسق IJ سو&رولا.بلا جمانرب

u ةيل]لاب ةصا�|ا ةي��ضحتلا ةنسلا زايتجا. 

u ع لوص¡|ا�J تاردقلا تارابتخا زايتجاو ة?وناثلا => بولطملا لدعملا.  

 طباوضب رامثAسالاو ل&ومتلا جمانرب �fإ ةيل.لا IJ رخآ جمانرب نم ةـ/بلاطلا ل&وحت لوبق نكمي

 :�Jو ةددحم

u ني نأ£l ةعاس )60( ى�دأ دحب ةك�¤شملا لوصفلا تاررقم ةـ/ـــبلاطلا. 

u 5,00 نم 3.50 نع بلاطلا لدعم لقي الأ 

u ع مسقلا ةقفاوم�J ع ًءانب ل?وحتلا�J ةلباقملا ةجي�نو ةيباعي�سالا مسقلا ةقاط. 

u ا ددع نم %80 نع لقي ال ام روضح ةــ/ـبلاطلا مزليª¡تارضا <= bارد ررقم لz{l. 

u ةعماج تابلطتم( جمان��لل ةيساردلا ةط�|ا => ةدمتعملا تاررقملا عيمج زاتجي يذلا ةــ/ـبلاطلا لصحي، 

bع )صصخت ،ةيل�J ةيل]لا نم رامث�سالاو ل?ومتلا => سو?رولا]بلا ةجرد. 

 

 

 

 



 

49 
 

 تاساسلا دثسو سعغرعلاضئلا بطاظرئل ئغجارثلا ئطثلا

 قباسلا بلطتملا ةیساردلا ةطخلا
 ) تاررقم 7 ( سماخلا ىوتسملا

 ررقملا مسا ررقملا زمر نیرامتلا تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
       1 5 میركلا نارقلا 301 ارق
       2 ةیلاملا قاوسألا ةمظنأ 308 راد
 ةیلاملا تالماعملا ھقف 258 ھقف   3 يمالسإلا لیومتلا دوقع 306 ھقف
 يئزجلا داصتقالا ئدابم 101 دصق 1 3 يئزجلا يداصتقالا لیلحتلا 311 دصق
 فیلاكتلا ةبساحم ئدابم 225 بسح 1 3 )1( ةطسوتملا ةبساحملا 311 بسح

 215 بسح 1 3 يلاملا لیلحتلا 414 لام
 102 لام

 و ةیلاملا ةبساحملا ئدابم
 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم

 331 لام
 ریغ تاسسؤملاو فاقوألا لیومت

 ةیحبرلا
 )اھل يرایتخا ررقم دوجو(

 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم 102 لام   3

     3 18 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( سداسلا ىوتسملا

       1 6 میركلا نارقلا 351 ارق
 يلكلا داصتقالا ئدابم 102 دصق 1 3 يلكلا يداصتقالا لیلحتلا 312 دصق
 )1( ةطسوتملا ةبساحملا 311 بسح 1 3 )2( ةطسوتملا ةبساحملا 324 بسح
 يلكلا داصتقالا ئدابم 102 دصق   3 فراصملاو دوقنلا 431 دصق

 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم 102 لام   3 تاكرشلا لیومت 382 لام

 110 صحا 1 3 )1( يسایقلا داصتقالا 466 دصق
 202 دصق

 و ءاصحإلا ئدابم
 يلیلحتلا ءاصحإلا

     3 16 تاعاسلا عومجم
 

 )تاررقم 6( عباسلا ىوتسملا
       1 7 میركلا نآرقلا 401 ارق
 102 لام   3 ةیلودلا تاكرشلا لیومت 425 لام

 312 دصق
 و رامثتسالاو لیومتلا ئدابم

 يلكلا يداصتقالا لیلحتلا
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 تاكرشلا لیومت 382 لام 1 3 لیومتلا يف يلالا بساحلا تاقیبطت 462 لام
 رطاخملا ةرادإو نیمأتلا ئدابم 100 نمأ   3 رطاخملا ةرادإو نیمأتلا 442 نمأ
 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم 102 لام 1 3 ظفاحملا ةرادإو ةیلاملا قاوسألا 451 لام
 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم 102 لام   3 يراقعلا رامثتسالاو لیومتلا 443 لام

     2 16 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( نماثلا ىوتسملا

       1 8 میركلا نارقلا 451 ارق
 تاكرشلا لیومت 382 لام   3 ةیلاملا ةسدنھلا 422 لام

 414 دصق
 ىودجلا تاسارد

 يئزجلا داصتقالا ئدابم 101 دصق   3 )اھل يرایتخا ررقم دوجو(

 يلاملا لیلحتلا 414 لام 1 3 تاكرشلا مییقت 461 لام

 382 لام   3 لیومتلا يف ةمدقتم تاعوضوم 460 لام
 451 لام

 و تاكرشلا لیومت
 ةرادإو ةیلاملا قاوسألا

 ظفاحملا
   462 لام   3 ينواعت بیردت 444 لام

     1 16 تاعاسلا عومجم
 

 
 رامثتسالاو لیومتلا مسقل ةیرایتخالا تاررقملا

 يرایتخالا ررقملا ةطخلا يف ررقملا م

 تاسسؤملاو فاقوالا لیومت 1
 )331 لام( ةیحبرلا ریغ

 وأ )325 دصق( ةماعلا ةیلاملا تایداصتقالا
 وأ )441 فرص( ةنیزخلا ةرادإ

 )304 راد( ةرادإلا يف تایلمعلا ثوحب

 ىودجلا تاسارد 2
 )414 دصق(

 وأ )416 راد( لامعالا ةدایر
 وأ )425 بسح( ةیمالسإلا ةیلاملا تاسسؤملا يف ةبساحملا

 )472 راد( ةیجیتارتسالا ةرادإلا
         

 رامثتسالاو لیومتلا مسقب تاعاسلا ددع
 عومجملا نماثلا ىلا سماخلا ىوتسملا نم عبارلا ىلا لوالا ىوتسملا نم

 ةعاس 128 ةعاس 66 ةعاس 62
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 اظع طشضأ ئغجارثلا ئطثلا ضغخافت ظس تاطعطسملا ظط ثغجمطلو
 

)https://bit.ly/2OGr9ZN( 

 

 رامباجقاو ضغعمالا طسص عط ضخاعالا

 ضئاجو لقخ ظط وأ ،هجعل ًاعجو ًءاعج تائلاطلاو بقطلا عط رماسط ضخاعت ىطس رامباجقاو ضغعمالا طسص
 :ئغتآلا ضئاجعلا لقخ ظط كلثضو ،ئئطططل ئغظوراضلإ ئتفخ صخخ ثغت ،غظوراضلإلا عصعملاب ئطبماملا ضخاعالا

 
 

u رامباجقاو ضغعمالا طسص ثغرب                                                    finance@imamu.edu.sa 
u ئئططلا تاراسفاجق ضخاعت مازظ                                                           crm.imamu.edu.sa                 
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ةيفرصملا لامعألا مسق  
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 ة&ؤرلا
 

Áسef ازراب امسق حبصي نأ ةيفرصملا لامعألا مسق IJ أتwع ةيفرصملاو ةيلاملا رداوكلا ليrf نيديعصلا 

 �Jودلاو ��rJا
 

 ةلاسرلا  
 rfع ن&رداق اونوكيل ،ةيفرصملاو ةيلاملا تالا[�ا IJ ن6ثحاÈو ن6صتخم نم ةلwؤملا ةيملعلا رداوكلا دادعإ

 عم ةقفاوتملا مسقلا جمارب لالخ نم ،لامعألاو لاملا تاعاطق IJ ةسفانملاو لمعلا قوس تابلطتم ةيبلت

 .GHيدا{ألا دامتعالاو ةدو[\ا تابلطتمو 6iياعم
 

 فادwألا
u افملا ليصأتwزارب¨و ةيمالسإلا ةيلاملاو ةيفرصملا ميwا IJ }لا تاررقملا ةفاÑH سرديlبلاطلا ا. 

u ؤملا ن6يلاملاو ن6يفرصملا ن6صت©�ا دادعإwلمعلل ن6ل IJ ةفلت©�ا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا. 

u أتو دادعإwملا ر&وطت لالخ نم ايلعلا تاساردلا ةع�اتمل بالطلا ليlةيثحبلاو ةيلمعلاو ة&ركفلا تارا 

 .مa×دل

u اسملاو ةفرعملا ءارثإwةم IJ تالكشملل ةيناديملاو ةيملعلا ثوحبلا ءارجإ لالخ نم عمت[�ا ةيمنت 

 .ةيلودلاو ةيل��ا ةيلاملاو ةيفرصملا
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 ةيفرصملا لامعألا مسق نع ةذبن
 eJما[\ا ماعلا نم ي�اثلا ¹H¸اردلا لصفلا IJو ،ــ1429w / ــ1428w ماع ةيفرصملا لامعألا مسق أش�

1431w1432 / ـــwة&رادإلا مولعلاو داصتقالا ةيل.ب ةيفرصملا لامعألا مسق نم ةعفد لوأ تجرخت ـــ. 

 نيديعملاو ن&رضا��او ةذتاسالا نم سYردتلا ةئيw ءاضعأ نم رداوك ةيفرصملا لامعألا مسق مض&و

  .ةيكنبلا تامد©\او ةيفرصملا لامعألا IJ ن6صصختملا

 

 :طسصلاب ئجارثلا

 جمان³iب ةصا©\ا طط©\ا ميمصت rfع رشابملا فارشإلاو ،ةلما.لا ةرادإلا GHلعلا مسقلا �fوتي

ايميدا{أ مسقلل ةع�اتلا سو&رولا.بلا
ً

ا&راد̈و 
ً

.  
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 ةيفرصملا لامعألا مسق IJ سو&رولا.بلا جمانرب
u ةيل]لاب ةصا�|ا ةي��ضحتلا ةنسلا زايتجا. 

u ع لوص¡|ا�J تاردقلا تارابتخا زايتجاو ة?وناثلا => بولطملا لدعملا.  

 ةددحم طباوضب ةيفرصملا لامعألا جمانرب �fإ ةيل.لا IJ رخآ جمانرب نم ةـ/بلاطلا ل&وحت لوبق نكمي

 :�Jو

u ني نأ£l ةعاس )60( ى�دأ دحب ةك�¤شملا لوصفلا تاررقم ةـ/ـــبلاطلا. 

u 5,00 نم3.25 نع بلاطلا لدعم لقي الأ 

u ع مسقلا ةقفاوم�J ع ًءانب ل?وحتلا�J ةلباقملا ةجي�نو ةيباعي�سالا مسقلا ةقاط. 

u ا ددع نم %80 نع لقي ال ام روضح ةــ/ـبلاطلا مزليª¡تارضا <= bارد ررقم لz{l. 

u ةعماج تابلطتم( جمان��لل ةيساردلا ةط�|ا => ةدمتعملا تاررقملا عيمج زاتجي يذلا ةــ/ـبلاطلا لصحي، 

bع )صصخت ،ةيل�J ةيل]لا نم ةيفرصملا لامعألا سو?رولا]بلا ةجرد. 

 

 

 

 



 

56 
 

 تاساسلا دثسو سعغرعلاضئلا بطاظرئل ئغجارثلا ئطثلا

 قباسلا بلطتملا ةیساردلا ةطخلا
 ) تاررقم 6 ( سماخلا ىوتسملا

 ررقملا مسا ررقملا زمر نیرامتلا تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
       1 5 میركلا نارقلا 301 ارق
 ةیلاملا تالماعملا ھقف 258 ھقف   3 يمالسإلا لیومتلا دوقع 306 ھقف
     1 3 ةیلحملا ةیفرصملا تایلمعلا 313 فرص
       3 ةیفرصملا ةمظنألا 314 فرص
     1 3 فراصملا ةرادإ 315 فرص

 426 فرص
 يصخشلا لیومتلا

     1 3 )اھل يرایتخا ررقم دوجو(

     3 16 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( سداسلا ىوتسملا

       1 6 میركلا نارقلا 351 ارق
 يلكلا داصتقالا ئدابم 102 دصق   3 فراصملاو دوقنلا 431 دصق

 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم 102 لام   3 تاكرشلا لیومت 382 لام
 ةیلاملا ةبساحملا ئدابم 215 بسح 1 3 ةیفرصملا ةیلاملا ةبساحملا 329 بسح
 ةیفرصملا لامعالا ئدابم 101 فرص 1 3 ةیلودلا ةیفرصملا تایلمعلا 433 فرص

 322 فرص
 ةینورتكلإلا ةیفرصملا

 ةیفرصملا لامعالا ئدابم 101 فرص 1 3 )اھل يرایتخا ررقم دوجو(

     3 16 تاعاسلا عومجم
 

 )تاررقم 7( عباسلا ىوتسملا
     1 7 میركلا نآرقلا 401 ارق
 ةرادإلا ئدابم 253 راد   3 ةیجیتارتسالا ةرادإلا 472 راد
       2 ةیلاملا تاجتنملا قیوست 331 راد
 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم 102 لام 1 3 ظفاحملا ةرادإو ةیلاملا قاوسألا 451 لام
 ةیفرصملا لامعالا ئدابم 101 فرص 1 3 ةیمالسإلا ةیفرصملا تایلمعلا 411 فرص
 ةیفرصملا لامعالا ئدابم 101 فرص 1 3 ةیبنجألا تالمعلا ةرادإ 412 فرص
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 ةیفرصملا لامعالا ئدابم 101 فرص 1 3 نامتئالا رطاخم لیلحت 331 فرص
     4 18 تاعاسلا عومجم

 )تاررقم 6( نماثلا ىوتسملا
       1 8 میركلا نارقلا 451 ارق
 تاكرشلا لیومت 382 لام   3 ةیلاملا ةسدنھلا 422 لام
 ةیفرصملا لامعالا ئدابم 101 فرص   3 ةیفرصم ثوحب 422 فرص
 يمالسإلا لیومتلا دوقع 306 ھقف 1 3 ةیعرشلاو ةیفرصملا ةباقرلا 455 فرص
 فراصملا ةرادإ 315 فرص 1 3 ةینزخلا ةرادإ 441 فرص
       3 ينواعت بیردت 444 فرص

     2 16 تاعاسلا عومجم
  
 

 ةیفرصملا لامعالا مسقل ةیرایتخالا تاررقملا
 يرایتخالا ررقملا ةطخلا يف ررقملا م
 )331 لام( ةیحبرلا ریغ تاسسؤملاو فاقوألا لیومت )426 فرص( يصخشلا لیومتلا 1

 وأ )462 لام( لیومتلا يف يلالا بساحلا تاقیبطت )322 فرص( ةینورتكلإلا ةیفرصملا 2
 )443 لام( يراقعلا رامثتسالاو لیومتلا

  
         

 داصتقالا مسقب تاعاسلا ددع
 عومجملا نماثلا ىلا سماخلا ىوتسملا نم عبارلا ىلا لوالا ىوتسملا نم

 ةعاس 128 ةعاس 66 ةعاس 62
  

 اظع طشضأ ئغجارثلا ئطثلا ضغخافت ظس تاطعطسملا ظط ثغجمطلو
 

)https://bit.ly/2ODCUA4( 
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 ئغشرخملا لامسفا طسص عط ضخاعالا

 ضئاجو لقخ ظط وأ ،هجعل ًاعجو ًءاعج تائلاطلاو بقطلا عط رماسط ضخاعت ىطس ئغشرخملا لامسفا طسص
 :ئغتآلا ضئاجعلا لقخ ظط كلثضو ،ئئطططل ئغظوراضلإ ئتفخ صخخ ثغت ،غظوراضلإلا عصعملاب ئطبماملا ضخاعالا

 
 

u ئغشرخملا لامسفا طسص ثغرب                                             banking@imamu.edu.sa 
u ئئططلا تاراسفاجق ضخاعت مازظ                                                            crm.imamu.edu.sa                 
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 ةرادإو نيمأتلا مسق
رطاخملا  
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 ة&ؤرلا

امسق رطا©�ا ةراد̈و ن6مأتلا مسق حبصي نأ
ً

ادئار 
ً

 IJ أتwع رطا©�ا ةراد̈و ن6مأتلاب ةصت©�ا رداوكلا ليrf 

 �Jودلاو ��rJا نيديعصلا

 ةلاسرلا

Áسef إ رطا©�ا ةراد̈و ن6مأتلا مسق�f ؤملا ةيملعلا رداوكلا دادعإwَّو ن6صتخم نم ةلÈني67متم ن6ثحا 

 عم قفاوتم GHيدا{أ جمانرب لالخ نم كلذو ،ن6مأتلا عاطق IJ لمعلل ةمزاللا تاراlملاو فراعملا نوكلتمي

 .GHيدا{ألا دامتعالاو ةدو[\ا تابلطتم

 فادwألا
u افم ليصأتwرشلا عم ةقفاوتملا رطا©�ا ةراد̈و ن6مأتلا ميYزارب¨و ةيمالسإلا ةعwا IJ }تاررقملا ةفا 

 .ةبلطلا اlسردي ÑHلا
u أتو دادعإwع ن&رداق ني67متم ن6ج&رخ ليrf لمعلا IJ ن6مأتلا تا{رش. 

u أتو دادعإwملا ر&وطت لالخ نم ايلعلا تاساردلا ةع�اتمل بالطلا ليlةيثحبلاو ةيملعلاو ة&ركفلا تارا 

 .مlل

u اسملاو ةفرعملا ءارثإwةم IJ ا عمت[�ا ةيمنت��rJ ل{اشملل ةيناديملاو ةيملعلا ثوحبلا ءارجإ لالخ نم 

 .ايلودو ايلحم ن6مأتلا عاطق ھجاوت ÑHلا
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 رطا©�ا ةراد̈و ن6مأتلا مسق نع ةذبن

 نم دجتسا امو ،ةيدوعسلا ةيjرعلا ةكلمملا => ن�مأتلا عاطق => ةقحالتملاو ةع[رسلا تاروطتلاو ومنلا ÃJدتسا

 ةيمانتملا ن�مأتلا تاbرش ةجا¡| ةباجتسالا رطا�ªا ةراد�و ن�مأتلا لامعأ لاجم => تاقيبطتو تالماعم

ªؤم ن�صت�Pا ةراد�و ن�مأتلا صصخت => ن�لªو .رطا�jع ءان�J تماق لمعلا ةرازو حا�¤قا bداصتقالا ةيل 

 .رطا�ªا ةراد�و ن�ماتلا مسق مساب ةيل]لا => ديدج مسق ءاش�ا ةساردل ةصتخم ةن{| ءاش�إب ة?رادإلا مولعلاو

 تردص ،نوعبسلا ھتسلج => =Iاعلا ميلعتلا سلجم ةقفاومو =Iاعلا ميلعتلا ةرازو تابلطتم ةفاb قيقحت دع�و

 .ةعما{|ا => مسقلا ءاش�إ �Jع يماسلا ماقملا ةقفاوم

 :طسصلاب ئجارثلا

 سو?رولا]بلا جمان��ب ةصا�|ا طط�|ا ميمصت �Jع رشابملا فارشإلاو ،ةلما]لا ةرادإلا klلعلا مسقلا IJوتي

ايميداbأ مسقلل ةع�اتلا
ً

ا?راد�و 
ً

.  
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 رطا©�ا ةراد̈و ن6مأتلا مسق IJ سو&رولا.بلا جمانرب
u ةيل]لاب ةصا�|ا ةي��ضحتلا ةنسلا زايتجا. 

u ع لوص¡|ا�J تاردقلا تارابتخا زايتجاو ة?وناثلا => بولطملا لدعملا.  

 ةددحم طباوضب ةيفرصملا لامعألا جمانرب �fإ ةيل.لا IJ رخآ جمانرب نم ةـ/بلاطلا ل&وحت لوبق نكمي

 :�Jو

u ني نأ£l ةعاس )60( ى�دأ دحب ةك�¤شملا لوصفلا تاررقم ةـ/ـــبلاطلا. 

u 5,00 نم3.25 نع بلاطلا لدعم لقي الأ 

u ع مسقلا ةقفاوم�J ع ًءانب ل?وحتلا�J ةلباقملا ةجي�نو ةيباعي�سالا مسقلا ةقاط. 

u ا ددع نم %80 نع لقي ال ام روضح ةــ/ـبلاطلا مزليª¡تارضا <= bارد ررقم لz{l. 

u ةعماج تابلطتم( جمان��لل ةيساردلا ةط�|ا => ةدمتعملا تاررقملا عيمج زاتجي يذلا ةــ/ـبلاطلا لصحي، 

bع )صصخت ،ةيل�J ا ةراد�و ن�مأتلا مسق سو?رولا]بلا ةجردªةيل]لا نم رطا�. 
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 تاساسلا دثسو سعغرعلاضئلا بطاظرئل ئغجارثلا ئطثلا
 قباسلا بلطتملا ةیساردلا ةطخلا

 ) تاررقم 6 ( رطاخملا ةرادإو نیمأتلا مسق سماخلا ىوتسملا
 ررقملا مسا ررقملا زمر نیرامتلا تادحولا ررقملا مسا ررقملا زمر
       1 5 میركلا نارقلا 301 ارق
 رطاخملا ةرادإو نیمأتلا ئدابم 100 نمأ 1 3 نیمأتلا ءاصحإو تایضایر 311 نما
 رطاخملا ةرادإو نیمأتلا ئدابم 100 نمأ   3 نیمأتلا تایلمع 312 نما
 رطاخملا ةرادإو نیمأتلا ئدابم 100 نمأ   3 نیمأتلا داصتقا 314 دصق

 ةیلاملا تالماعملا ھقف 258 ھقف   3 يمالسالا لیومتلا دوقع 306 ھقف
 ةرادإلا ئدابم 253 راد   3 قیوستلا ئدابم 344 راد

     1 16 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 6( سداسلا ىوتسملا

       1 6 میركلا نارقلا 351 ارق
 نیمأتلا تایلمع 312 نمأ   3 ةیلوؤسملاو تاكلتمملا نیمأت 321 نما
 نیمأتلا تایلمع 312 نمأ   3 صاخشألا نیمأت 322 نما
 ةیلاملا تالماعملا ھقف 258 ھقف   3 نیمأتلا ھقف 323 ھقف
 نیمأتلا ءاصحإو تایضایر 311 نمأ 1 3 ةیراوتكا تاباسح 324 نما

 382 لام
 تاكرشلا لیومت

 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم 102 لام   3 )اھل يرایتخا ررقم دوجو(

     1 16 تاعاسلا عومجم
 )تاررقم 7( عباسلا ىوتسملا

       1 7 میركلا نآرقلا 401 ارق
 رامثتسالاو لیومتلا ئدابم 102 لام 1 3 ظفاحملا ةرادإو ةیلاملا قاوسألا 451 لام
 نیمأتلا تایلمع 312 نمأ   3 ةیعامتجا تاینمات 412 نما

 418 بسح
 نیمأتلا تاكرش ةبساحم

 ةیلوؤسملاو تاكلتمملا نیمأت 321 نمأ 1 3 )اھل يرایتخا ررقم دوجو(

 نیمأتلا تایلمع 312 نمأ 1 3 نیمأتلا يف يلالا بساحلا تاقیبطت 423 نما
 ةیفرصملا لامعالا ئدابم 101 فرص 1 3 نامتئالا رطاخم لیلحت 331 فرص
       2 ةیلاملا تاجتنملا قیوست 331 راد

     4 18 تاعاسلا عومجم
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 )تاررقم 6( نماثلا ىوتسملا
       1 8 میركلا نارقلا 451 ارق
 نیمأتلا تایلمع 312 نمأ   3 نیمأتلا ةداعإ 421 نما
 نیمأتلا تایلمع 312 نمأ   3 نیمأتلا رطاخم ةرادإ 422 نما
 تاكرشلا لیومت 382 لام   3 ةیلاملا ةسدنھلا 422 لام
       3 رطاخملا ةرادإو نیمأتلا يف ثوحب 424 نما
       3 ينواعت بیردت 425 نما

      16 تاعاسلا عومجم
         

 رطاخملا ةرادإو نیمأتلا مسقل ةیرایتخالا تاررقملا
 يرایتخالا ررقملا ةطخلا يف ررقملا م
 )431 راد ( ةیلاملا تآشنملا ةرادإ )382 لام( تاكرشلا لیومت 1
 )441 فرص( ةنیزخلا ةرادإ )418 بسح( نیمأتلا تاكرش ةبساحم 2

      
 رطاخملا ةرادإو نیمأتلا مسقب تاعاسلا ددع

 عومجملا نماثلا ىلا سماخلا ىوتسملا نم عبارلا ىلا لوالا ىوتسملا نم
 ةعاس 128 ةعاس 66 ةعاس 62

  

 اظع طشضأ ئغجارثلا ئطثلا ضغخافت ظس تاطعطسملا ظط ثغجمطلو
 

)https://bit.ly/2VvSsr8( 
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 رذاثملا ةرادإو ظغطأالا طسص عط ضخاعالا

اÊجو ًءاوس تابلاطلاو بالطلا عم رمتسم لصاوت �Jع رطا�ªا ةراد�و ن�مأتلا مسق
ً

 لئاسو لالخ نم وأ ،ھجول 

 لئاسولا لالخ نم كلذكو ،ةبلطلل ةينو�¤كلإ ةحفص صصخ ثيح ،ي�و�¤كلإلا عقوملاب ةلثمتملا لصاوتلا

 :ةيتآلا

 
 

u رذاثملا ةرادإو ظغطأالا طسص ثغرب                                    insurance@imamu.edu.sa 
u ئئططلا تاراسفاجق ضخاعت مازظ                                                               crm.imamu.edu.sa                 
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يجراخلاو يلخادلا ليوحتلا  
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الوأ
ً

 ةعما[\ا تايل{ ن6ب ل&وحتلا :

  ة?رادإلا مولعلاو داصتقالا ةيلIJ bإ ةعما{|ا تايلb نم ل?وحتلا طورش

u لع صصخت ةماعلا ة?وناثلاkl. 

u ة?وناثلا => %90 نع لقي ال لّدعم. 

u 70 نع ّلقت ال سايقلا رابتخا ةجرد% 

u لع راسم وأ ة?رادإ مولع راسم( ي��ضحتلا جمانرب زايتجاkl( كارت لدعمبkl 5 نم 3,00 نع ّلقي ال 

u ارد لصف دوجوz{l � .رذتعم وأ ع�اتم ءاوس ي��ضحتلا دع

 :تاظو�½م

u ع ميدقّتلا�J طلا
ّ

 .ةينو�¤كلإلا ةباوبلا لالخ نم تابل

u ع¯ ال طورشلا عيمج قابطناÐl لا لوبقلاÑا�Òةلضافملل نومِّدقتملا عضخي ثيح ؛ةـ/ـبلاطلل ي. 

u ع ةقفاوملا تّمت نَم عيمج ن�كس° ّمتي�J ل?وحتÊع ؛داصتقالا مسقب م�J لخاد رخآ مسقل ل?وحتلا ةـ/بلاطلل حاتُي نأ 

 .ماسقألا ن�ب ل?وحتلا طورش قابطناو ،ةعاس 55 زايتجا دع� ةيل]لا

ايناث
ً

 ÚJرا©\ا ل&وحتلا :

  ة?رادإلا مولعلاو داصتقالا ةيلIJ bإ ىرخالا تاعما{|ا نم ل?وحتلا طورش

u لع صّصخت ةماعلا ة?وناثلاkl. 

u ة?وناثلا => %90 نع ّلقي ال لّدعم. 

u 70 نع ّلقت ال سايقلا رابتخا ةجرد% 

u لع راسم وأ ة?رادإ مولع راسم( ي��ضحت جمانرب زايتجاkl( كارت لدعمبkl 5 نم 50,3 نع ّلقي ال. 

u ارد لصف دوجوz{l � .رذتعم وأ ع�اتم ءاوس ي��ضحتلا دع

u ع ميدقتلا�J ؛ةينو�¤كلإلا ةباوبلا لالخ نم تابلطلا 
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ةمظنأو دعاوق  
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 ليجأتلا

u ¯اردلا لصفلا ةيادب نم لوألا عوبسألا زواجتت ال ةدم لالخ ةساردلا ليجأتب ةبلاطلل /بلاطلل حمسz{l، � ةقفاوم دع

 .ةيل]لا سلجم

u ايلآ ليجأتلا بلط مدقُي
ً

 .ةبلاطلل/بلاطلل ةيتاذلا تامد�|ا ��ع 

u ةقرفتم لوصف ةثالث وأ ن�لاتتم ن�لصف ليجأتلا ةبلاطلل /بلاطلل قحي. 

u اتم� .ھبلط ذيفنت نم دكأتلل ةيتاذلا تامد�|ا �Jع ةبلاطلا/بلاطلا باسح ةع

 .بقطلا نوآح ةدامس غش تآشاضملا ئمزظأ ئسجارط ئئلاطلا /إلاطلا ىطس ضغجأالا ئلات غش :ئظعتطط
 

 راذتعالا

u ¯ةيادب ةساردلا نع راذتعالاب ةبلاطلل /بلاطلل حمس
ً

 دع� ،z{lاردلا لصفلا نم رشاعلا عوبسألا IJإ ي�اثلا عوبسألا نم 

 .لي{�Ùلاو لوبقلا ةدامع ةقفاوم

u ايلآ راذتعالا بلط مدقُي
ً

 .ةبلاطلا/بلاطلل ةيتاذلا تامد�|ا ��ع 

u ¯ا ةيماظنلا ةدملا بلاطلا زواجتي الأ ط�¤شª¡سو?رولا]بلا جمانرب ءا��إل ةدد. 

u سو?رولا]بلا جمان��ل ةيماظنلا ةدملا نمض بسحي راذتعالا. 

u اتم� .ھبلط ذيفنت نم دكأتلل ةيتاذلا تامد�|ا �Jع ةبلاطلا/بلاطلا باسح ةع
.بقطلا نوآح ةدامس غش تآشاضملا ئمزظأ ئسجارط ئئلاطلا /إلاطلا ىطس راثاسقا ئلات غش :ئظعتطط  

 
 :باتسظقا

 ماطأ )ع(جطرلا رعزغو سعغرعلاضئلا بطاظرب تاررصط ظط تاررصط عبرأ ظط باتسظقا ئئلاطلا/إلاططل ظِضْمُغ 
 ئـ/إلاطلا لثسط ىطس غمغداضأ ربآت قو ررصملا
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 عاطقنالا

u ھمسا عفرُي راذتعا وأ ليجأت بلط نود ي�اثلاو لوألا ن�عوبسألا لالخ ةساردلا نع مظتنملا ةبلاطلا/بلاطلا عطقنا اذإ 

 تارابتخالاو ةساردلا ةحئالل ةيذيفنتلا دعاوقلا بسح مزلي ام ذاختال لي{�Ùلاو لوبقلا نوؤش ةدامعل ھتانايjو

 .ةعما{|اب

u اموي رشع ةسمخ ةدم لوبقم رذع نود ةساردلا نع عطقني يذلا ةبلاطلا/بلاطلا
ً

اموي ن�ثالث وأ ةلصتم 
ً

 ةلصفنم 

 .هديق ىوطي دحاولا z{lاردلا لصفلا لالخ

u سو?رولا]بلا جمان��لل ةيماظنلا ةدملا نم عاطقنالا ةدم بس�حت. 

 

  نامر�\او بايغلاو روض�\ا

u ع�J لالا مظتنملا ةبلاطلا/بلاطلا¤ºا عيمج روضحب ماª¡تارضا.  

u ةساردلا مايأ لوأ نم بايغلا بسحي. 

u 20( رذع نودب ھبايغ ةبس� تزواجت اذإ ررقملا => ةبلاطلا/بلاطلا مرحي %(. 

u ¯ا ةبلاطلا/بلاطلا دعª¡ابسار مور
ً

 .)DN( وأ )ح( مورحم ريدقت ھل دصر?و ،

u م ةبلاطلا/بلاطلا راذعأ لبقت الÊام bعون ناÊا ددع نم )% 50( نع ھبايغ ةبس� تداز اذإ ؛اª¡بلاطلا دع[و ،تارضا 

امورحم
ً

.  

u ررقملا => ھبايغ ةبس� ةفرعم ةيلوؤسم لمحتي ةبلاطلا/بلاطلا. 

 :ئغلاالا ئلداسملا ئةغاظ ئئلاطلا/إلاطلا باغغ زواةت اذإ ناطرتلا طاغ :ئظعتطط
 ))% 20 × ئجارثلا عغباجأ دثس × )ررصمطل( لاختقا تاساج دثس((                  
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  :ضبط ،ئغرعصلا راثسفا غع اعلعئص غش رزظغ غالا راثسفا
u لا زكارملاو تايفش�سملا نم ةمدقملا ةيبطلا راذعالاÝ¡ةصا�|ا تايفش�سملاو ةيمو]¡|ا ةي � ةلا¡|ا قاقحتسا طرش

  .ةررقملا ةزاجإلل

u وألا ةجردلا نم ةلئاعلا دارفأ دحأ ةافوIJ )تخألا وأ خألا وأ ةدلاولا وأ دلاولا(. 

u وأ ةبلاطلا/بلاطلا فاقيإ à}ا ىدل هز|}Êا تاªةصت�.   

.باغشلا رثس ىطس ئغطضلاب راثسفا ئظةل ئصشاعط طراحغ :ئظعتطط  

 µiعتلاو زايتجالا

  :زاغاجقا :ًقوأ
  ررصمطل ئغئاعظلا ئجرثلا غش ربضأش % )60( ىطس لعختلا غظسغ زاغاجقا

   :لثسملاو رغثصالاو حاةظلا ئجرد
 ئجرد ىطس ررصملا كلذ غش هلعخت ئغرغدتالا بطارئلا تاررصط ظط ررصط يأ غش ئئلاطلا/إلاطلا حاةظل طراحغ
 ضض ضباصغ يثلا لثسملاو ئجرثلاو اعزعطرو تارغثصالا حضعغ غلاالا لوثةلاو ،ىظدأ ثتض )100( ظط )60( ظغاج
 :رغثصت

 لثسملا رغثصالا جطر رغثصالا ئغعؤملا ئجرثلا
 5.00 +أ عفترط زاامط 100 ىلإ 95 ظط
 4.75 أ زاامط 95 ظط ضصأ ىلإ 90
 4.50 + ب عفترط ًاثج ثغج 90 ظط ضصأ ىلإ 85
 4.00 ب اثج ثغج 85 ظط ضصأ ىلإ 80
 3.50 + ج عفترط ثغج 80 ظط ضصأ ىلإ 75
 3.00 ج ثغج 75 ظط ضصأ ىلإ 70
 2.50 + د عفترط لعئصط 70 ظط ضصأ ىلإ 65
 2.00 د لعئصط 65 ظط ضصأ ىلإ 60

 1.00 ـع إجار 60 ظط ضصأ
 1.00 ح مورتط -----
 ----- ع رثاسط -----
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 ةيل.لاب ةصا©\ا تاررقملل تاجردلا عYزوت

  :غلاالا عتظلا ىطس اعسغزعت طاغ ئجرد )100( ررصط ضضل ئخخثملا ئغئاعظلا ئجرثلا
 ىلعاغو ،ررصملاب ئطخاط ئغمغطست ئطحظأو ثعتبو تارائاخا ىطس ئمسصط ئجرد نعاج )60( :ئغطخش لامسأ
 .غجارثلا ضخفلا ئغاثب بقططل اعسغزعت ئغلآ نقسإو ،تاجرثلا عغزعت غمغطسالا طسصلا
 .ئجرد نعسبرأ )40( :غئاعظلا رائاخقا
 
 

 GHكاÀiلاو rJصفلا لدعملا

 ئئلاطلا/إلاطلا اعغطس ضخت غالا طاصظلا ععمةط ئمسص ضخات ساجأ ىطس :غطخفلا لثسملا إستُغ .1
 كطال ةررصملا تاثتعلا ععمةط ىطس طسصغ طب غجارثلا ضخفلا لقخ اعجرد غالا تاررصملا عغمج غش
 .تاررصملا

 اعجرد غالا تاررصملا عغمج غش ئئلاطلا/إلاطلا اعغطس ضخاتلا طاصظلا ععمةط :غمضارالا لثسملا إستُغ .2
 .تاررصملا كطال ةررصملا تاثتعلا ععمةط ىطس طسصغ طب ئغجارثلا لعخفلا عغمج غش

 

 
 :ربسالا :ًاغظاب

 تاررصملا ئجارد ةداسإ هغطس إجعاغ هظأش ،ئغطضلا تاررصط ظط ررصط يأ غش ئئلاطلا/إلاطلا إجر اذإ .1
 زاغاجا ثسب قإ تاررصملا خسب ئجارد ئـ /إلاططل صتغ قو ،صتقلا ضخفلا غش اعزاغاجا غش صفخأ غالا
 .إططاملا داعط
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 :ئغئاعظلا ئجرثلا ئسجارط إطذ 

u لا ھتجرد ةعجارم بلط ميدقت ةبلاطلل /بلاطلل قحيÑلعلا مسقلا ةعجارم لالخ نم ررقم يأ => ةيئا�kl اتلا� ررقملل ع

 .ررقملل ةدمتعملا جئاتنلا نالعإ خ?رات نم á{wقأ دحك عوبسأ لالخ

u قيقدت ةن{| ليكش�ب ةيملعلا ماسقألا موقت âأطخ دوجو مدع نم دكأتلاو ،ةبلاطلا/بلاطلا بلط ةسارد فد� <= 

 غلبُ?و ،ة¡Ýæم ��غ ةلئسأ دوجو مدع وأ ،اPدصر => وأ ،ررقملا => ا�äلع لصح ãlلا تاجردلا عمجو حي¡Ýتلا

 .بلطلل ھميدقت خ?رات نم عوبسأ لالخ ةن{·لا رارقب ةبلاطلا/بلاطلا

u °ُةيئا�� ررقم يأ => ةبلاطلا/بلاطلا ةجي�ن دَع � .اPرودص �Jع عوبسأ è{lم دع

  ليدبلا رابتخالا

 :ضغثئلا رائاخقا :قوأ
 ،ةرعاص فورزل غئاعظلا رائاخقا ظس هباغغ إئسب ئئلاطلا /إلاطلا هغلإ مثصاغ رائاخا عع :ضغثئلا رائاخقا
  .تارائاخقا ئغاعظ ظط غلاالا ععئجفا زواةات ق ةثط لقخ رثسلاب مثصاغ نأ إلاطلا ىطسو

 
  :ضبط ئغرعصلا راثسفا غع اعلعئص غش رزظغ غالا راثسفا

u لا زكارملاو تايفش�سملا نم ةمدقملا ةيبطلا راذعألاÝ¡ةصا�|ا تايفش�سملاو ةيمو]¡|ا ةي � ةلا¡|ا قاقحتسا طرش

  .ةررقملا ةزاجإلل

u وألا ةجردلا نم ةلئاعلا دارفأ دحأ ةافوIJ )تخألا وأ خألا وأ ةدلاولا وأ دلاولا(. 

u وأ ةبلاطلا/بلاطلا فاقيإ à}ا ىدل هز|}Êا تاªةصت�.  

 .ئئلاطلا /إلاطلا باغغ رثس لعئص ىطس هضعفغ ظط وأ ئغطضلا جطةط ئصشاعط طراحغ :ئظعتطط
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 تارابتخالا تاميلعcو ةمظنأ

u ع بجي�J bلا ةقاطبلا زاربإ ةبلاط/بلاط لÁنم دكأتلل ةيص� éص�êلا ةقاطبلا ةروص لبقت ال( ھتÁو ،)ةيص�<= 

  .رابتخالا ةعاق نم ھجارخإ متي ھتêص�é تابثإ نم ةبلاطلا/بلاطلا نكمت مدع لاح

u إ ثوتولب/نذأ ةعامس وأ ةيكذ ةعاس وأ لاوج وأ قاروأ وأ ،بتك يأ لاخدإب بلاطلل حمس¯ الIJ رابتخالا ةعاق. 

u اركبم جور�|اب بلاطلل حمسُ¯ ال
ً

 .رابتخالا ةيادب نم ةعاس فصن رورم لبق رابتخالا ةعاق نم 

u رخآ بلاط يأ عم تاراشإ لمع وأ ثدحتلاب بلاطلل حمس¯ ال. 

u ع�J bةقيقد 30 ـب رابتخالا دعوم لبق روض¡|ا ةبلاط/بلاط ل. 

u لا رابتخالا لوخدب ةبلاطلل/بلاطلل حمس¯ الÑا�Òي � .ھتيادب نم ةعاس فصن è{lم دع

u ع�J سرلا يزلاب ديقتلا ةبلاطلا/بلاطلاkl. 

 ةيل.لا نم ديقلا يط

 :ثغصلا ةداسإ تقات
u ا اذإ�Ù¡وألا ةرملل جمان��لا نم ھتبغرب ةبلاطلا/بلاطلا بIJ ھيلي يذلا ماعلا وأ لصفلا => ديقلا ةداعإل مدقتو.  

u ا وأ ةساردلا نع ةبلاطلا/بلاطلا عطقنا اذإ�Ù¡ھيلي يذلا ماعلا => هديق دعُ¯ ملو ،ب.  

u ا وأ ةساردلا نع ةبلاطلا/بلاطلا عطقنا اذإ�Ù¡ةيناث ةرم ب. 

u سو?رولا]بلا جمان��لا ءا��إل ةيماظنلا ةدملا ةبلاطلا /بلاطلا زواجت اذإ. 

u كا�¤لا لدعملا ضفخنا اذإkl لقأف 2 تحت بلاطلل. 

 
 ةداسإل ئغتاثلا تاطثثلا ىطس طغثصالا هثغص يعطملا ئئلاطلا/إلاططل ظضمغ ئصباسلا تقاتلا ضض غش :ئظعتطط
 .ئغطضلا جطةط ئصشاعط طراحغو ثغصلا
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 ررقملا ةسارد ةداعإ

 .ئغطضلا غش هب حةظ ررصط يأ ئجارد ةداسإ ئئلاطلا /إلاططل ظضمغ ق

 تاررقملا ةلداعم

 :ئغطخاثلا ئلداسملا

اقفو اقباس ةيلb => ةبلاطلا/بلاطلا اÊسرد ãlلا تاررقملا ةلداعم زوجي  
ً

 :=�ي امل 

u ا]م ةقباسلا ةيل]لاب ررقملل ةدمتعملا تاعاسلا عومجم نو]ي نأ<î ةيل]لا لخاد ررقملا تاعاس ددع قوفي وأ. 

u لعلا مسقلا وأ ةيميلعتلا نوؤشلل ةيل]لا ليكول ةبلاطلا/بلاطلا مدقتي نأkl اتلا� دعوملا => ةلداعملا بلطب ررقملل ع

  .كلذل دد¡ªا

u  ا بلاطلل بسحيª¡لاو ةيساردلا تاررقملا ددع لوãl ع ةقفاوملا تمت�J لداعمïو ،ا�°Ù}لع لصا¡|ا ةجردلا ھل لäا� 

 .klكا�¤لا لدعملا => لخدتو

 

 :ئغجراثلا ئلداسملا

 ةعماج نم لوحم بلاطك ةعما{|اب ھلوبق لاح => ةبلاطلا/بلاطلا اÊسرد ãlلا تاررقملا ةلداعم زوجي   )أ(

ايلحم ىرخأ
ً

ايلود وأ 
ً

اقفو ،ةيدوعسلا ةيjرعلا ةكلمملاب ميلعتلا ةرازو لبق نم ا�â ف�¤عم 
ً

 سسألل 

 :ةيلاتلا تاءارجإلاو
u لا ةعما{|اب ررقملل ةدمتعملا تاعاسلا عومجم نو]ي نأãl م تردصÑشلا ا�Êائفا]م تاجردلا فشك وأ ةدا

ً
 قوفي وأ 

 .مامإلا ةعماجب سو?رولا]بلا جمان��ب ررقملا تاعاس ددع

u ةيميلعتلا نوؤشلل ةيل]لا ليكو بتكمل ةبلاطلا/بلاطلا مدقتي نأ � .ل?وحتلا بلط لوبق دع
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u ا نم دكأتلا متي�Ù}لداعم بولطملا تاررقملا وأ ررقملا ىوتحم ماïسو?رولا]بلا جمانرب تاررقم سفن ىوتحم عم ا� 

 .ةعما{|اب

u ا بالطلا تالاح ةساردب ةيل]لاب تالداعملا ةن{| موقتª¡لع ةقفاوملا ةلاح =>و ،ن�لوäا ماسقألا يأر ذخؤي ا�ªةصت� <= 

 .ا�Ñم لو¡ªا ةعما{|ا => �Jعأ وأ )+ج( ريدقت �Jع ا�äف لصحو ةبلاطلا/بلاطلا اÊسرد ãlلا تاررقملا مييقت

 :ئلداسمطل ئبعططملا تاثظاسملا )ب(
u إ ةعماج نم ل?وحت جذومنIJ لاو لوبقلا ةدامع نم ل?وحت باطخ وأ ىرخأ�Ù}لي. 

u ش ةروصÊلداع¯ ام وأ ةماعلا ة?وناثلا ةداÊا نم ةموتخم ا|}Êةيمسرلا تا. 

u  ا ةعما{|ا => تاجردلل فشك رخآ ةروصª¡م لوÑج نم قثوم ا�Êرادصإلا ة. 

u لل ةروصÊةينطولا ة?و. 

u نملا راضحإòó اردلاz{l لا داوملل =�يصفتلا فصولاوãl سردÊلاو ةيساردلا تاررقملا تاعاس ددعو اÙ}ألا لbيداkl 

 .ةيمكا�¤لاو ةيلصفلا تالدعملاو تاريدقتلا �Jع يوتحي يذلا

u ع�J اتم ةبلاطلا /بلاطلا� .كلذب ةينعملا ةÊ{|ا ا��أل ؛لي{�Ùلاو لوبقلا ةدامع عم تاءارجإلاو ديعاوملا ةع

u لا تاررقملا جردُتãl ع ةقفاوملا تمت�J لداعمïبلاطلل ا�، <= ô}ألا ھلbيداkl ماقرأبÊاعاس ددعو اõلباقم دصر?و ،ا� bل 

 .=�صفلا ھلدعم باسح دنع ةجردلا ةبلاطلا /بلاطلل بس�حت الو .)ةلداعم( زمرلا ا�Ñم
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ةيرادإلا تادحولا  
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 ةبلطلا نوؤش ةدحو

 :=�ي ام ا�Ñم ةدحولا اÊمدقت ãlلا تامد�|ا مPأ

u ةبلطلل تامولعملاو ةمظنألاو حئاوللا رش�. 

u تلاÀاو تادحولا ن�ب قيس|}Êا تاªةبلطلا مدخي امب ةفلت�. 

u اتم� .عاطقنا ،ليجأت ،راذتعا ،نامرح ،ديق يط ،ديقلا ةداعإ ،ل?وحت نم ؛ةفلت�ªا ةيميداbألا ةبلطلا عاضوأ ةع

u ألا تالكشملل ةرشابم لولح داجيإbلا ةيميداãl جاويÊÊا � .ةبلطلا ضع

u تلاب ةبلطلل تاررقملا تالداعم ذيفنتو قيقدتÀةيملعلا ماسقألا عم قيس. 

u °Ù}عتملا ةبلطلل تاررقملا ليöاو ني�ª¡ن�لو. 

u قيثوتو ،ةبلطلا بايغ راذعأ نم ققحتلاÊا � لوبق مت نيذلا ةبلطلا بايغ� قلعتي اميف ماسقألا د?وزتو اÊلوبق دع

  .مPراذعأ

u اتم� .ةيجرا�|او ةيلخادلا تال?وحتلا ةع

u ا => رظنلاªلا تافلا�ãl نم ردصت دق � .ةبلطلا ضع

u ع فارشإلا�J ع درلل لصاوت ةمدخ�J ةبلطلا تاراسفتسا. 

u ا => ةكراشملاª}ي�الطلا يراش�سالا سل. 

u ايسارد ن�قوفتملا ةبلطلا م?ركت => ةكراشملا
ً

ايكولس ني�ºمتملاو ن�jوPوملاو 
ً

. 
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 GHيدا{ألا داشرإلا ةدحو

اbاردإ
ً

 =Ãامتجالاو ،l}÷فنلاو ،klيلعتلا قفاوتلا ز?زع° => ةلثمتملا ميلعتلا فادPأ قيقحتب ةيل]لا ةدامع نم 

 تامد�|ا لالخ نم ،ا�ïمظنأو ةعما{|ا حئاولب ةيعوتلا ا�Ñمو داشرإلا عاونأ عيمج ميدقتل �Jس° ا��إف ،ةبلطلل

 قيقحتو مÊلويمو م�õاردق فاش�كاو ،ةيساردلا م���õسم حي¡Ýت �Jع ةبلطلا ةدعاسمل ؛ةعونتملا ةيداشرإلا

 ،klيداbألا مÊلبقتسمب ةقلعتملا ةبسانملا تارارقلا ذاختاو مÊفادPأ ةرولjو ،klلعلا ليصحتلا تالدعم �Jعأ

  .ةحاتملا تاينا]مإلا عيمج نم ىوصقلا ةدافتسالا ق?رط نع ølملاو

انكر دع¯ klيداbألا داشرإلاف
ً

ايساسأ 
ً

 عيمج => ةبلطلل لما]تملا ومنلا قيقحتل كلذو ؛=�ما{|ا ميلعتلا => 

 �Jع ةدعاسملاو ،ةيعما{|ا م���õسم => رثؤت تاjوعصو ،تالكشم نم مÊÊجاوي دق ام �Jع بلغتلاو ،بناو{|ا

 قفو اPدوجأو تامد�|ا لضفأ ميدقت فد�â ة?رادإلا تاءارجإلا ليÊس°و طيس�تو ،اÊل ةبسانملا لول¡|ا داجيإ

  .ةلماشلا ةدو{|ا ��ياعم

  :klيداbألا داشرإلا اÊمدقي ãlلا تامد�|ا مPأ

u ع ةبلطلا ةدعاسم�J فو ةفرعمÊةيعما{|ا حئاوللاو تاميلعتلا م. 

u يلعتلا داشرإلا ميدقتkl فنلاو÷{l امتجالاوÃ= دعاسمو ،ةبلطللõع م��J بلا عم فيكتلاêا ةئ|}اسك�و ،ةيعماâم� 

 .ةيعامتجالاو ةيساردلاو ةيسفنلاو ةيص�Áلا مÊلbاشم �Jع بلغتلل ةمزاللا تاراÊملا

u الاPوملاو ن�قوفتملا ةبلطلاب مامتPوjاردق ززع¯ ام ميدقتو ن�õاعادب�و م�õم�. 

u عتملا ةبلطلا ھيجوتöايسارد ني�
ً

 ام �Jع بلغتلل   م�õدعاسمو ،klلعلا مPاوتسم عفرل لبسلا لضفأب مPداشر�و ،

 .تابقع نم ھنوÊجاوي

u ل   ةمزاللا ةياعرلا ميدقتو ةصا�|ا تاجايتحالا يوذ ةبلطلا رصحÊم. 
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u ع ةبلطلا ةدعاسم�J اقالع ة?وقتõلا م�Áاردق ةيمنتو ،ةيص�õلا م�ãl °دعاسPع م�J ن�لوؤسم ءاضعأ اوحبصي نأ 

 .مÊعمتجم => ن�جتنمو

u °ساردب ةطبترملا ةيعما{|ا تاصصختلاب ةبلطلا ف?رعïو ،م�jاª}لا تالاãl جاتحيÊلمعلا قوس ا. 

 
  غمغداضفا داحرإلا ضغلد ئسجارط ءاجرلا تاطعطسملا ظط ثغجمطل
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 ةيبالطلا قوق�\ا ةدحو

 ةبلاطلا/بلاطلا ن�ب ةيباجيإ ةقالع ن?و]ت => ةمPاسملا فد�â ةيبالطلا قوق¡|ا ةدحو سêسأت مت 

 .=�ما{|ا عمت{ªاو

 :ةيبالطلا قوق�\ا ةدحو ماlمو فادwأ مwأ

u فيقثتو ةبلطلا ةيعوتÊقوقحب مÊةعما{|ا لخاد م. 

u فيقثتو ةبلطلا ةيعوتÊابجاوب مõلاو م�¤ºاماõةعما{|ا هاجت م�.  

u ج نم ةبلطلا ن�ب ةقثلا ز?زع°و ةقالعلا قيثوتÊج نم ةيعما{|ا تادحولاو =�ما{|ا ذاتسألاو ،ةÊي امو ،ىرخأ ةÀبù= نأ 

 .ةفلت�ªا ھتالاجم => =�ما{|ا لمعلا تانو]م فلتخم عم حوضوو ،ةيفافش نم ةقالعلا هذP ھيلع نو]ت

u حئاولو ةعما{|ا ةمظنأ عم قفاوتي امب ةبلطلا قوقح معدÊا. 

u قوقح ةفرعم => ةبلطلا ىدل ةردابملا حور ةيمنتÊيعوتو ،مïلع لوص¡|ا ةيفيكب م�äا�. 

u ءانب éاردق ةيمنتو ن�يعما{|ا ةبلطلا ةيص�õجاومل م�Êلا تالكشملا ةãl °سم لقرع��õم�. 

u الكشم صخي اميف ةبلطلل ةمزاللا تاراش�سالا ميدقتõألا م�bألا ��غو ةيميداbايحب ةطبترملا ةيميداõةيعما{|ا م�.     

 

 :ةيميدا{ألا قوق�\ا

 �Jع لوص¡|ا ،ملعتلاو ميلعتلل ةبسانملا ةئêبلا ةئي�õ :لاثملا لي�س �Jع ا�Ñم ةيميداbأ قوقح ةبلاطلل/بلاطلل 

 ةشقانملاو راسفتسالا ،ةررقملا اPديعاوم => تارضا¡ªا ةماقإ ،ةيساردلا لواد{|او تاررقملا تادرفمو طط�|ا

 => ا�äلع لصح ãlلا جئاتنلا ةفرعم ،ةيميداbألاو ةيص�Áلا بلاطلا تامولعم ة?رس �Jع ظاف¡|ا ،ةيملعلا

 .اPدامتعاو اÊحي¡Ýت نم غارفلا دع� ةيئا�Ñلاو ةيلصفلا تارابتخالا
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 :ةيميدا{ألا 6iغ قوق�\ا

 ،طورشلاو طباوضلا قفو بالطلا نا]سإ نم ةدافإلا :لاثملا لي�س �Jع ا�Ñم ةيميداbأ ��غ قوقح ةبلاطلل/بلاطلل

 ãlلا ةيعامتجالا ةياعرلاو ةناعإلا نم ةدافإلا ،ةعما{·ل ةع�اتلا ةيبطلا قفارملا => ةنكمملا ةي¡Ýلا ةياعرلا ميدقت

 ،ةعما{|ا لخاد ھنم ررضتي رمأ يأ نم ىو]شلا عفر ،كلذل ةمظنملا حئاوللاو ةمظنألا قفو ةعما{|ا اÊمدقت

 اقفو ةعما{|ا قفارمو تامدخ نم ةدافتسالا ،ھتاءارج�و ملظتلا دعاوق قفو ھقح => رداص رارق يأ نم ملظتلا

 .ةعما{|ا => ا�â لومعملا مظنلاو حئاولل

 

 ةيميدا{ألا تابجاولا  

 => ماظتنالا ،ا�â ماº¤لالاو حئاوللاو ةمظنألا �Jع عالطالا :لاثملا لي�س �Jع ا�Ñم ةيميداbأ تابجاو ةبلاطلل/بلاطلل

 ةاعارم ،ةيميداbألا تافلا�ªا بنجت ،ةيملعلا ةنامألاب =�حتلا ،لوبقم رذع� الإ ا�Ñع بيغتلا مدعو ةساردلا

 ةمظنأ ما�¤حا ،ةدامعلا عقوم => ةيميداbألا تانالعإلا ةع�اتم ،ا�ïقو �Jع ةظفا¡ªاو تارضا¡ªا => بادآلا

 .ھبا]ترا => ةدعاسملا وأ شغلا مدعو ،تارابتخالا
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 ةيميدا{ألا 6iغ تابجاولا

 نس¡|ا كولسلا ،ةعما{|ا تآشÀم �Jع ةظفا¡ªا :لاثملا لي�س �Jع ا�Ñم ةيميداbأ ��غ تابجاو ةبلاطلا/بلاطلل

 رداb نم ةعما{|ا ي�وسÀم عيمج ما�¤حا ،ةعما{|ا قفارم لخاد ةماعلا ةفاظنلا �Jع ةظفا¡ªا ،ةعما{|ا لخاد

 تانايبلاو تامولعملا ةعما{|ا ءاطعإ => ةيقادصملاو ةقدلا ،Ðlطولا يزلا ءادترا ،لامعو يراد�و l}÷[ردت

  .ا��Pيغ° دنع غالبإلاو ةيص�Áلا

 ھقوقحب ةبلاطملا IJ ةبلاطلا /بلاطلا قح

 قوق¡|ا ةدحو IJإ ةيطخ ةق?رطب ھتسارد ءانثأ ھيلع عقو ملظت يأ ميدقت ةبلاطلل /بلاطلل قحي :ئظعتطط

ت مث نمو ،ةي��ضحتلا جما��لا ةدامع => ةيبالطلا
ُ

 ةدامع� اياضقلاو راذعألا ةن{| لبق نم ا�ïسارد دع� لاح

 .ةن{·لا تارارق دامتعا => رظنلل ةي��ضحتلا جما��لا ةدامع سلجم IJإ ةي��ضحتلا جما��لا
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 ةيبالطلا ةطش�ألا ةدحو 

 ةطش�ألا ��ع ةبلطلا تاراÊم ةيمنت => ةمPاسملا فد�â ةيبالطلا ةطش�ألا ةدحو ءاش�إ مت ةيل]لا مامتPا راطإ =>

 راو¡|ا تاونق حتف IJإ فد�ÿو ،ةبلطلا عم ةيملعلا ماسقألاو ةيل]لا =Iوؤسم ن�ب لصولا ةقلح =�و ةي{òنماللا

 ةصرفلا ةحات�و ،اÊلح �Jع لمعلاو ؛ةبلطلل ةقيق¡|ا تالكشملاو تاجا¡|ا �Jع فرعتلل ؛ةبلطلاو ن�لوؤسملا ن�ب

 ،ةبسا¡ªا ،لامعألا ةرادإ ،داصتقالا( ةيبالط ةيدنأ تس ةدحولا تحت جردن?و تايلوؤسملا لمحتل ةبلطلل

 .ي�الطلا سل{ªا IJإ ةفاضإلاب )رطا�ªا ةراد�و ن�مأتلا ،ةيفرصملا لامعألا ،رامث�سالاو ل?ومتلا

 ةيبالطلا ةطش�ألا ةدحو ماlمو فادwأ مwأ

u °نملا ��غ ةطش�ألا => ةكراشملا ��ع ھتدايقو نطولل تابلاطلاو بالطلا ىدل ءامتنالاو ءالولا ز?زعò}ةي. 

u م ةيمنتÊةبلطلا تارا  

u ب ��فوتêفرت ةئäةي� Pةيل]لا ةبلطل ةفدا. 

u °الطو ةيل]لا ن�ب لصاوتلا ز?زعâا�. 

u حئاولو ةعما{|ا ةمظنأ عم قفاوتي امب ةبلطلا قوقح معدÊا. 

u يعوتو ،ةفرعملا باس�كا => ةبلطلا ىدل ةردابملا حور ةيمنتïلع لوص¡|ا ةيفيكب م�äا�. 

u ا ةبلطلا تاجاح ةفرعمªع لمعلاو ةفلت��J قيقحتÊا. 

u ءانب éاردق ةيمنتو ن�يعما{|ا ةبلطلا ةيص�õجاومل م�Êلا تالكشملا ةãl °سم لقرع��õم�. 

 اعب ئخاثلا رغراصالاو ةثتعلا ظس تاطعطسملا ظط ثغجمطل
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 ة&رادإلا مولعلاو داصتقالا ةيل{ ÛJ&رخ تافصاوم

u ةبسانملا تاينقتلا مادختساب ايباتكو ا?وفش لاعفلا لصاوتلا. 

u فئاظو => ةي�ساحمو ة?راد�و ةيلام نم ةبس�كملا تا?رظنلا ةسراممو قيبطتÊم. 

u ظإÊف راÊملا لمع ةيفيكل مÀبلا => ة?راجتلا تآشêا تافاقثلاو ةيملاعلا ةئªةفلت�. 

u م قيبطتÊتارارقلا ذاختاو تالكشملا لحو ،تامولعملا مييقتل ةيليلحتلا تاودألا مادختساو يدقنلا ��كفتلا تارا 

 .ةبسانملا

u لمعلا � .لمعلا ق?رف نمض راودألا نم ةعونتم ةعومجم => لاعف ل]ش
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 بقطلا عط ضخاعالا

bع ة?رادإلا مولعلاو داصتقالا ةيل�J و ا�"انبأ عم رمتسم لصاوتjانõجو ًءاوس ا�Êا
ً

 لئاسو لالخ نم وأ ،ھجول 

 :ةيتآلا لئاسولا لالخ نم كلذكو ،ةبلطلل ةينو�¤كلإ ةحفص صصخ ثيح ،ي�و�¤كلإلا عقوملاب ةلثمتملا لصاوتلا
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u راغعت باست عط ضخاعالا                                                            ceas_imamu@   
u غظوراضلقا ثغمسلا إاضط ثغرب                                            ceas.deans@imamu.edu.sa 
u ئغمغطسالا نوآحطل ئغطضلا ئلاضو ثغرب                                  ceas.vdeans@imamu.edu.sa 
u ئغطضلاب اغطسلا تاجارثطل غظوراضلقا ثغرب                                 ceas.vgrad@imamu.edu.sa 
u  غظواسالا إغرثالا ةثتو ثغرب                            ceas.coop@imamu.edu.sa  
u غمغداضفا داحرإلا غظوراضلقا ثغرئلا                              Ceas.advising@imamu.edu.sa   
u ئئططلا تاراسفاجق ضخاعت مازظ                                       crm.imamu.edu.sa                                   

 
 
 

 ضصعص طئارخ صغئطت رئس ئغطضطل لعخعلا

 

 


