التقرير السنوي للعام الدراسي
1436/1435هـ

وكالة العمادة للتطوير واجلودة

عًادج شؤوٌ انطالب
انتمسيس انسنىي نهعاو اندزاسي
5341/5341

1

فهسض احملتىياخ
سقِ ايضفش١

املٛعٛع
ايفٗشغ

2

نًُ ١ايعُٝذ

4

ايشؤ ١ٜاملظتكبً ١ٝيعُاد ٠ػؤ ٕٚايطالب

5

سطاي ١عُاد ٠ػؤ ٕٚايطالب

5

أٖذاف عُاد ٠ػؤ ٕٚايطالب

5

َٗاّ عُاد ٠ػؤ ٕٚايطالب

6

اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝيعُاد ٠ػؤ ٕٚايطالب

7

ٚناي ١ايعُاد ٠يؼؤ ٕٚاألْؼط ١ايطالب١ٝ

9

إداس ٠ايٓؼاط ايهؼفٞ

11

إداسْ ٠اد ٟايطالب

12
ٚناي ١ايعُاد ٠يًؼؤ ٕٚايشٜاع١ٝ

18

االجناصات ايشٜاع ١ٝاملتشكك ١عًَ ٢ظت ٣ٛداَعات املًُه١

18

عذد طالب ادتاَع ١املؼاسنني يف األْؼط ١ايشٜاع١ٝ

19

ايبطٛالت ايشٜاع ١ٝاييت ْعُتٗا ادتاَع ١أ ٚاطتغافتٗا

20

ايذٚسات ايشٜاع١ٝ

20

َشتاد ٟاملٓؼآت ايشٜاع١ٝ

20
ٚناي ١ايعُاد ٠يؼؤ ٕٚايطالب

22

إداس ٠املهافآت ٚايبذالت ايطالب١ٝ

23

إداس ٠اإلطهإ
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كهًح انعًيد:
اؿُد هلل زب ايعاملني ٚايضالٚ ٠ايطالّ عً ٢زضٛي٘ قُد ٚعً ٢آي٘ ٚصخب٘  َٔٚاٖتد ٣بٗداٙ
ٚبعد:
ٜطٝب يعُاد ٠غؤ ٕٚايطالب ظاَع ١اإلَاّ قُد بٔ ضعٛد اإلضالَ ١ٝإٔ تكدّ تكسٜسٖا
ايطٓ ٟٛعٔ َا مت إلاش َٔ ٙأعُاٍ خالٍ ايعاّ اؾاَعٖ1436/1435 ٞـٚ ،ايرٜ ٟعترب حض١ًٝ
يًعدٜد َٔ اؾٗٛد ٚااللاشات ٚايٓػاطات اييت قاَت بٗا ايعُاد ٠يتخكٝل زضايتٗا ٚأٖداؾٗا،
ٚمبا حيكل زضايٚ ١أٖداف جاَع ١اإلَاّ قُد بٔ ضعٛد اإلضالَ.١ٝ
َٚا نإ يًعُاد ٠إٔ ؼكل ٖرا يٛال تٛؾٝل اهلل أٚالث ِ ايدعِ ٚايتػعٝا اير ٟتًكا ٙايعُادَٔ ٠
َعايَ ٞدٜس اؾاَعٚ ،١أصخاب ايؿغٚ ١ًٝنال ٤اؾاَع ١مما نإ ي٘ األ س يف شٜاد ٠اْتاجٗا
ٚايعٌُ عً ٢تطٜٛس األدا ٤الضتثُاز َا أتٝح َٔ اَهاْات َٚا َٖٓ َٔ ٧ٝػآت ٚػٗٝصات يف
املد ١ٜٓاؾاَعْٚ ،١ٝطأٍ اهلل إٔ ٜٓؿا بٗر ٙاؾٗٛد ٚإٔ جيص ٟايكاُ٥ني عًٗٝا خري اؾصا.٤
ٚصً ٢اهلل ٚطًِ عً ٢ستُذ ٚعً ٢آي٘ ٚصشب٘ أمجعني,,

ٚايظالّ عًٝهِ ٚسمح ١اهلل ٚبشنات٘.
عُٝذ ػؤ ٕٚايطالب
د .عبذايشمحٔ بٔ عبذاهلل ايضػري
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انسؤيح ادلستمثهيح نعًادج شؤوٌ انطالب:
إٔ ْه ٕٛايسٚاد ٚطٓٝاث يف تكد ِٜاـدَات ٚتطٜٛس ايرباَج ٚايٓػـاطات ايٓٛعٝـ ١املتُٝـص ٠املستبطـ١
بػؤ ٕٚايطالب.
زسانح عًادج شؤوٌ انطالب:
تكد ِٜاـدَات املتُٝـصٚ ٠ايـرباَج ٚاألْػـط ١ايٓٛعٝـ ١املًتصَـ ١بايتعـايٚ ِٝايكـ ِٝاإلضـالَ ١ٝايكـادز٠
عً ٢بٓا ٤ػازب جدٜـد ٠يًطـالب إلنطـابِٗ املٗـازات ٚيتعصٜـص تعًُٗـِ ٚبٓـا ٤غدضـٝاتِٗ ايؿسدٜـ١
ٚايؿهسٚ ١ٜاالجتُاع.١ٝ
أهداف عًادج شؤوٌ انطالب:

 .1تٛفري أطباب ايشاسٚ ١االطتكشاس ايٓفظ ٞيًطالب َٚا ُٜظاعذِٖ عً ٢ايتفٛم ايعًُ:ٞ
 .1 -1تٛؾري ضهٔ طالب صخَٚ ٞال.ِ٥
 .2 -1تكدٚ ِٜجبات غرا ١ٝ٥صخ.١ٝ
 .3 -1تعصٜص دٚز صٓدٚم ايطالب يتًب ١ٝاالحتٝاجات املاد ١ٜيًطًب.١
 .4 -1خدَات املهاؾآت ٚايبدالت ايطالب.١ٝ
 .5 -1تٛؾري مجٝا االَهاْٝات املادٚ ١ٜاملعٓٚ ١ٜٛايرباَج ير ٟٚاالحتٝاجات اـاص.١
 .2تعضٜض تعًِ ٚبٓا ٤ػدض ١ٝطًب ١ادتاَع َٔ ١خالٍ تكذ ِٜبشاَر ٚأْؼط ١ال صف:١ٝ
 .1 -2تكد ِٜأْػط ١ال صؿ ١ٝتًيب احتٝاجات ٚزغبات طًب ١اؾاَع.١
 .2 -2تٛؾري األَـانٔ املٓاضب ١إلقاَٚ ١ممازض ١األْػط ١املتٓٛع(١ايدٜٝٓـ ،١ايثكاؾٝـ ،١ايسٜاعـ،١ٝ
ايؿٓ ،١ٝاالجتُاع.)١ٝ
 .3 -2تٗ ١٦ٝايؿسظ ؾُٝا ايطًب ١باملػازن ١يف األْػط ١ايطالب ١ٝاملدتًؿ.١
 .4 -2تػعٝا َػازن ١ايطًب ١يف كتًـ األْػط ١املكاَ.١
 .3االستكا ٤مبظت ٣ٛاألْؼطٚ ١ارتذَات املكذَ ١يطالب املٓح ايذساط:١ٝ
 .1 -3تعصٜص َهاْ ١جاَع ١اإلَاّ ٚتأنٝد عاملٝـ ١زضـايتٗا َـٔ خـالٍ قبـ ٍٛاملتُٝـص ٜٔيف ايعـا
ايعسبٚ ٞاإلضالَ.ٞ
 .2 -3زؾا َطت ٣ٛاـدَات املكدَ ١يطالب املٓح ايدزاض.١ٝ
 .3 -3تضُ ِٝبساَج ٚأْػطَ ١تدضضَٚ ١ال ١ُ٥يسعا ١ٜطالب املٓح.
 .4 -3تك ١ٜٛايعالق ١ايتبادي ١ٝبني طالب املٓح ٚاجملتُا.
 .5 -3تٝ ٛل ايسٚابط بني اؾاَعٚ ١خسجي ٞاملٓح.
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 .4ايتأثري االجياب ٞعً ٢اجملتُع َٔ خالٍ املظااُٖ ١يف خذَا ١اجملتُاع  ٚاملؼااسن ١ايفاعًا ١يف
األْؼط ٚ ١املظؤٚيٝات االدتُاع.١ٝ
 .1 -4تؿعَ ٌٝػازن ١ايطًب ١يف اؿُالت ٚايؿعايٝات ٚاملٓاضبات ايٛطٓ.١ٝ
 .2 -4إتاح ١ايؿسص ١ألؾساد اجملتُا يالضتؿاد َٔ ٠املٓػآت ايسٜاع ١ٝباؾاَع.١
 .3 -4إقاَ ١ايٓٛاد ٟايضٝؿ.١ٝ
يهاو عًادج شؤوٌ انطالب:

 ؽطٝط ٚتٓؿٝر األْػطٚ ١ايرباَج ايطالب ١ٝاملتٓٛع ١يتخكٝل زضـاي ١اؾاَعـ ١يف إعـداد ايطـالب
ٚايطايبات يتتخكل هلِ ايػدض ١ٝاإلضالَ ١ٝاملتٛاشْٚ ١املتهاًَ.١
 اإلغساف عً ٢ضهٔ ايطالب.
 إداز ٠غؤ ٕٚطالب املٓح ايدزاض ١ٝبد َٔ ٤قبٛهلِ ٚتطعٚ ًِٗٝاْتٗـا ٤بتدـسجِٗ ٚتـٛؾري األْػـط١
املٓاضب ١هلِ باإلعاؾ ١إىل تٛؾري ناؾ ١أٚج٘ ايسعا ١ٜاالجتُاعٚ ١ٝايرتب.١ٜٛ
 تكد ِٜخدَات ايدعِ ٚايسعا ١ٜيًطالب ٚايطايبات َٔ ذ ٟٚاالحتٝاجات اـاص.١
 تكد ِٜخدَات ايدعِ االقتضاد ٟيًطالب ٚايطايبات عٔ طسٜل اـدَات اييت ٜكدَٗا صٓدٚم
ايطالب( ايكسٚض ٚاإلعاْات(.
 اإلعداد ٚايتٓعٚ ِٝاإلغساف عً ٢صسف املهاؾآت ٚايبدالت يًطالب ٚايطايبات.
 اإلغــساف عًــ ٢عًُٝــ ١تػــػَ ٌٝطعــِ املٓطكــ ١ايتعًُٝٝــَٚ ١طعــِ اإلضــهإ ٚتكــد ِٜايٛجبــات
ايػرا ١ٝ٥املدؿغ ١يًطالب ٚايطايبات.
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وكانح انعًادج نألنشطح انطالتيح
إداس ٠ايٓؼاط ايهؼفٞ
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وكانح انعًادج نألنشطح انطالتيح

ٚناي ١ايعُاد ٠يألْؼط ١ايطالب١ٝ
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وصف انىكانح:
تــــستبط ٚنايــــ ١ايعُــــاد ٠يةْػــــط ١ايطالبٝــــ ١بعُٝــــد غــــؤ ٕٚايطــــالب ٚتكــــ ّٛعًــــَ ٢باغــــس٠
ْػــــــاطات ايطـــــــالب ايالصـــــــؿ ١ٝمبعاالتٗـــــــا املتعـــــــددٚ ،٠تػـــــــسف عًـــــــ ٢إدازات األْػـــــــط١
ايطالبٚ ،١ٝايػؤ ٕٚايسٜاعْٚ ،١ٝاد ٟايطالب.
أهداف وكانح انعًادج نألنشطح انطالتيح:
 .1إداز ٠األْػط ١ايطالبٚ ١ٝؾل َٓٗع ١ٝتسبٚ ١ٜٛإداز ١ٜعًُٚ ١ٝقهُ.١
 .2ايتعــــسف عًــــ ٢احتٝاجــــات ايطــــالب ايدٜٝٓــــٚ ١ايٓؿطــــٚ ١ٝاالجتُاعٝــــٚ ١ايثكاؾٝــــٚ ١ايعًُٝــــ،١
َٚساعا ٠ذيو عٓد تضُٚ ِٝبٓاٚ ٤إداز ٠ايرباَج ٚاألْػط ١ايطالب.١ٝ
 .3إتاحــــ ١ايؿسصــــ ١ألنــــرب عــــدد ممهــــٔ َــــٔ ايطــــالب ٚايطايبــــات باملػــــازن ١يف بــــساَج
األْػط ١ايطالب ١ٝاييت تكُٗٝا ايعُاد.٠
 .4تٗٚ ١٦ٝتٛؾري َتطًبات إقاَ ١بساَج ايٓػاط ايطالب.ٞ
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إجناشاخ انىكانح:
األْؼط ١املكاَ ١خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ّ

عذد األْؼط ١املؼاسنني

ايٓؼاط

16

5410

 1األْؼط ١ايجكافَ(١ٝظابكاتَ ,ؼاسن ١يف ًَتكٝات ,ستاعشات
األْؼط ١االدتُاع(١ٝايضٜاسات ,املؼاسن ١يف ايفعايٝات

16

410

األْؼط ١املظشس١ٝ

8

159

األْؼط ١ايشٜاع١ٝ

12

1320

3

األْؼط ١ايهؼف١ٝ

10

469

4

ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ

17

595

5

األْؼط ١ايفٓ١ٝ

8

285

174

8648

2
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إدازج اننشاط انكشفي
وصف اإلدازج:
ال َـــٔ ايٓـــٛاح ٞايرتبٜٛـــ١
تٗـــدف إداز ٠ايٓػـــاط ايهػـــؿ ٞإىل إعـــداد ايػـــاب إعـــداد نـــاَ ث
ٚاالجتُاعٚ ١ٝايثكاؾٚ ١ٝايبدْ.١ٝ
اجناشاخ اإلدازج:
األْؼط ١ايهؼف ١ٝاملكاَ ١خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ّ

ايٓؼاط

املؼاسنني

1

املؼاسن ١يف فعايٝات االستفاٍ باي ّٛٝايٛطين يف َعظهش ادتٛاٍ باملذ ١ٜٓادتاَع١ٝ

40

2

املؼاسن ١يف املؼشٚع ايٛطين ذتُا ١ٜايبْٚ ١٦ٝعافتٗا

45

3

املظاُٖ ١يف تٓعَ ِٝؤمتشات َٓٚاطبات ادتاَع١

32

4

إقاَ ١االَظٝات األطبٛع ١ٝايتذسٜب ١ٝمبعظهش ادتٛاي ١باملذ ١ٜٓادتاَع١ٝ

120

5

تٓفٝز ايشسً ١االطتطالع ١ٝيًُذ ١ٜٓاملٓٛس٠

35

6

تٓفٝز ايشسً ١ايعًُ ١ٝايذٚي ١ٝدتُٗٛس - ١ٜفشْظا

10

7

املؼاسن ١يف ٚسش سطٌ ايظالّ ايعامل - ١ٝطٜٛظشا  -ناْذسطتٝر

8

8

املؼاسنَ ١ع إَاسَٓ ٠طك ١ايشٜاض يف تٓعٝف املٓتضٖات ايرب١ٜ

9

املؼاسن ١يف َعظهشات ارتذَ ١ايعاَ ١رتذَ ١املعتُش ٜٔيف سَغإ

 10املؼاسن ١يف َعظهشات ارتذَ ١ايعاَ ١رتذَ ١سذاز بٝت اهلل اذتشاّ
اجملُٛع

35
32
112
469

11

إدازج نادي انطالب
وصف اإلدازج:
ٜــستبط ْــاد ٟايطــالب بٛنٝــٌ ايعُــاد ٠يةْػــط ١ايطالبٝــٜٗٚ ،١ــدف إىل تكــد ِٜفُٛعــَ ١ــٔ
ايرباَج ٚاألْػط ١مبعاالتٗا املدتًؿٜٚ ١ته َٔ ٕٛضبع ١اقطاّٖٞٚ .
انمسى ادلسسحي:

األْؼط ١املظشس ١ٝاملكاَ ١خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا

ّ

ايٓؼاط

املؼاسنني

1

ايعشض املظشس ٞاأل( ٍٚايتظذ ٌٝادتاَعٞ

12

2

ايعشض املظشس ٞايجاْ( ٞأصَ ١ايظهٔ

15

3

ايعشض املظشس ٞايجايح (ايؼٓط١

22

4

ايعشض املظشس ٞايشابع (ايهتاتٝب

20

5

ايعشض املظشس ٞارتاَع (ايهعه١

25

6

ايعشض املظشس ٞايظادغ (صٚديت ال تظُع

25

7

املؼاسن ١يف املعشض ايتٛع ٟٛايظادغ بٛاقع ثالث ١عشٚض َظشس١ٝ

30

8

َؼاسن ١عذد َٔ طالب املظشح يف َٓاطبات ٚطٓ ١ٝعًَ ٢ظشح املًو فٗذ ايجكايف

10
159

اجملُٛع

لسى اخلدياخ انطالتيح:

أْؼط ١ارتذَات ايطالب ١ٝخالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا

ّ

ايٓؼاط

املؼاسنني

1

تظذ ٌٝايطالب املؼاسنني بايذٚسات ايتذسٜب١ٝ

595

2

تظذ ٌٝايطالب املؼاسنني بايذٚسات ايفٓ١ٝ

285

3

تظذ ٌٝايطالب املؼاسنني بايشسالت ايذاخً١ٝ

285

4

تظذ ٌٝايطالب املؼاسنني بايضٜاسات

125

5

تظذ ٌٝايطالب املؼاسنني باملظابكات ايشٜاع١ٝ

1320

6

ْؼش اإلعالْات ايٛسق ١عً ٢اسبعَٛ ١اقع

اااا
2610
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لسى اننشاط انثمايف:

األْؼط ١ايجكاف ١ٝاملكاَ ١خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا

ّ

ايٓؼاط

املؼاسنني

1

ستاعشات ٚدسٚغ عًُ ١ٝيف َظذذ اإلطهإ

300

2

إقاَ ١سًكات حتفٝغ ايكشإٓ مبظذذ اإلطهإ ادتاَعٞ

420

3

املظابك ١ايجكاف( ١ٝفشطإ ايٓادٟ

270

4

بشْاَر خذَ ١اجملتُع

220

5

ًَتك ٢ايجكافات ٚايتكايٝذ

280

6

ايظؤاٍ األطبٛع ٞايجكايف

600

7

َظابك ١خطٝب ايٓادٟ

180

8

َظابك ١اطتُع ٚادب

300

9

أَظ ١ٝػعش١ٜ

100

10

بشْاَر َظتؼاسى

230

11

بشْاَر أنتؼف َٖٛبتو

460

12

نًُات طالب ١ٝبعذ ايضال ٠مبظذذ اإلطهإ

200

13

تعشف عً ٢داَعتو

800

14

يكا ٤سٚاد املباْ ٞايظهٓ١ٝ

150

15

املظابكات ايفٓ ١ٝايفضً ١ٝيطايبات ادتاَع ١عذد  9فشٚع

600

16

بشْاَر ًَتك ٢ايؼباب ارتاَع

300
5410
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لسى اننشاط االجتًاعي:

األْؼط ١االدتُاع ١ٝاملكاَ ١خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا

ّ

ايٓؼاط

املؼاسنني

1

صٜاس ٠جملًع ايؼٛس٣

25

2

صٜاس ٠إطتاد املًو فٗذ ايذٚيٞ

25

3

صٜاسَ ٠طاس املًو خايذ ايذٚيٞ

25

4

صٜاسَ ٠شنض األَري طًُإ

25

5

صٜاس ٠املتشف ايٛطين ايظعٛدٟ

25

6

سسً ١ملٓطكَ ١ه ١املهشَ١

30

7

سسً ١ملٓطك ١املذ ١ٜٓاملٓٛس٠

30

8

سسً ١يًُٓطك ١ايؼشق١ٝ

30

9

سسً ١ملٓطك ١اذتذٚد ايؼُاي١ٝ

30

10

سسً ١ملذ ١ٜٓتبٛى

30

11

سسً ١ملذ ١ٜٓايباس١

30

12

سسً ١ملٓطك ١عظري

30

13

سسً ١ملٓطك ١ادتٛف

30

14

سسً ١اي ّٛٝايٛاسذ (سسً ١بش ١ٜتشف ١ٝٗٝيٚ ّٛٝاسذ

45

15

سسً ١دٚي ١ٝاىل أَشٜها يًطالب املتُٝضٜٔ

18

16

إقاَ ١املعشض ايتٛع ٟٛايظادغ

َفتٛح
410

اجملُٛع
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لسى اندوزاخ انتدزيثيح:

أْؼط ١ايذٚسات ايتذسٜب ١ٝاملكاَ ١خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا

ّ

ايٓؼاط

املؼاسنني

1

دٚسَٗ ٠اسات ايبشح ايعًُٞ

35

2

دٚسَٗ ٠اسات االتضاٍ

35

3

دٚس ٠املٗاسات اإلداس١ٜ

35

4

دٚس ٠ايًػ ١اإلجنًٝض1( ١ٜ

35

5

دٚس ٠تعًِ PowerPoint

35

6

دٚسَ ٠كذَ ١يف اذتاطب اآليٞ

35

7

دٚس ٠إدشا ٤ايبشٛخ ايعًُ ١ٝباطتدذاّ SPSS

35

8

دٚسَٗ ٠اسات ايعشض ٚايتكذِٜ

35

9

دٚس ٠اإلطعافات االٚي١ٝ

35

10

دٚس ٠ايًػ ١اإلجنًٝض2( ١ٜ

35

11

دٚس ٠نتاب ١ايظري ٠ايزات١ٝ

35

12

دٚس ٠اإلبذاع ايتفهريٟ

35

13

دٚس ٠نٝف تظتزنش دسٚطو

35

14

دٚس ٠إداس ٠ايٛقت

35

15

دٚس ٠أطاطٝات ايتعاٌَ

35

16

دٚسMicrosoft Office ٠

35

17

دٚس ٠ايتضُ ِٝااليهرتْٞٚ

35
595
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انمسى انسياضي:

األْؼط ١ايشٜاع ١ٝخالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا

ّ

ايٓؼاط

املؼاسنني

1

املظابكات ايشٜاع ( ١ٝتٓع ايطاٚي١

100

2

املظابكات ايشٜاع( ١ٝبًٝاسدٚ

180

3

املظابكات ايشٜاعٖٛ( ١ٝنٞ

30

4

املظابكات ايشٜاع( ١ٝفشفريا

150

5

املظابكات ايشٜاع( ١ٝبالٜظتٝؼٔ

200

6

بطٛي ١االبطاٍ ايشٜاع ( ١ٝتٓع ايطاٚي١

50

7

بطٛي ١االبطاٍ ايشٜاع( ١ٝبًٝاسدٚ

90

8

بطٛي ١االبطاٍ ايشٜاعٖٛ( ١ٝنٞ

15

9

بطٛي ١االبطاٍ ايشٜاع( ١ٝفشفريا

75

10

بطٛي ١االبطاٍ ايشٜاع( ١ٝبالٜظتٝؼٔ

100

11

بطٛي ١نأغ عُٝذ ػؤ ٕٚايطالب (بًٝاسدٚ

200

12

بطٛي ١نأغ عُٝذ ػؤ ٕٚايطالب (تٓع ايطاٚي١

130
1320
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انمسى انفني:

أْؼط ١ايذٚسات ايفٓ ١ٝاملكاَ ١خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا

ّ

ايٓؼاط

املؼاسنني

1

دٚس ٠ايشطِ بايضٜت

25

2

دٚس ٠ايٓشت عً ٢ارتؼب

30

3

دٚس ٠ايشطِ عً ٢ايظشاَٝو

25

4

دٚس ٠ارتضف ٚايظشاَٝو

20

5

دٚس ٠خط ايشقع١

60

6

دٚس ٠ايتضٜٛش ايتؼهًٞٝ

35

7

دٚس ٠ايشطِ بايهش ًًٜو

30

8

دٚس ٠حتظني ارتط

60
285
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وكانح انعًادج نهشؤوٌ انسياضيح

17

وكانح انعًادج نهشؤوٌ انسياضيح
ٚناي ١ايعُاد ٠يًؼؤ ٕٚايشٜاع١ٝ
طهشتاس ١ٜايؼؤ ٕٚايشٜاع١ٝ

ٚسذ ٠اإلػشاف عً٢
االطتاد ايشٜاعٞ

ٚسذ ٠اإلػشاف عً٢
املالعب املهؼٛف١

ايًذٓ ١ايفٓٚ ١ٝاملٓتدبات

ٚسذ ٠اإلػشاف عً٢
ايضاي ١ايشٜاع١ٝ

ٚسذ ٠اإلػشاف عً٢
املظابح

ٚسذ ٠اإلػشاف عً٢
بطاقات ايعغ١ٜٛ

وصف انىكانح:
تــــستبط ٚنايــــ ١ايعُــــاد ٠يًػــــؤ ٕٚايسٜاعــــ ١ٝبعُٝــــد غــــؤ ٕٚايطــــالب  ٚؽــــتط باإلغــــساف
عً ٢املٓػآت ايسٜاع ١ٝباملد ١ٜٓاؾاَعٚ ١ٝتٓؿٝر بساَج ايٓػاط ايسٜاع.ٞ
أهداف وكانح انعًادج نهشؤوٌ انسياضيح:
 .1إتاحـــــ ١ايؿسصـــــ ١يًطايـــــب ٚحـــــاًَ ٞايعغـــــ ١ٜٛباالضـــــتؿادَ ٠ـــــٔ مجٝـــــا َساؾـــــل املٓػـــــآت
ايسٜاع.١ٝ
 .2اإلضـــٗاّ يف انتطـــاب ايطـــالب املٗـــازات ايسٜاعـــ ١ٝايـــيت ػعـــٌ ايطايـــب صـــخٝح ايبــــدٕ
ٚعغٛاث عاَالث يف اجملتُا.
 .3تُٓٝـــــ ١قـــــدزات َٛٚاٖـــــب ايطـــــالب ٚؼسٜـــــو طاقـــــاتِٗ ٚاضـــــتثُازٖا ؾُٝـــــا ٜعـــــٛد عًـــــِٗٝ
باملضًخ.١
اجناشاخ انىكانح:
االجناصات اييت سككتٗا ادتاَع ١خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ّ

ايًا اعب ا اا١

ايااُٝااذايٝا ا اا١

امل ا ا ااشنا ا ا ا ااض

1

ايه ا ااش ٠ايطااا٥ش٠

ايزٖب١ٝ

األٍٚ

2

ايها ا ا اااسات٘ٝ

3رٖب١ٝ

 1فغ١ٝ

 1بشْٚض١ٜ

األٍٚ

3

ايظبا ا ا اااس١

 3رٖب١ٝ

 6فغ١ٝ

 10بشْٚض١ٜ

ايجاْٞ

18

ايبطٛالت ٚزتُٛع املؼاسنني فٗٝا خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ّ

ايٓؼاط

َهإ إقاَ ١ايبطٛي١

ايعذد

1

بطٛي ١نش ٙايظً ١يًهًٝات

ادتاَع١

22

2

بطٛي ١نش ٠ايكذّ يًهًٝات

ادتاَع١

320

3

بطٛي ١نش ٠ايطا٥ش ٠يًهًٝات

ادتاَع١

240

4

بطٛي ١ايطاٚي ١يًهًٝات

ادتاَع١

65

5

بطٛي ١ايظباس ١يًهًٝات

ادتاَع١

92

6

بطٛي ١أيعاب ايك ٣ٛيًهًٝات

ادتاَع١

75

7

بطٛي ١اخرتام ايغاس ١ٝيًهًٝات

ادتاَع١

42

8

بطٛي ١مخاطٝات نش ٠ايكذّ يًُباْ ٞايظهٓ١ٝ

ادتاَع١

192

9

بطٛي ١نش ٠ايطاٚي ١يًذاَعات ايظعٛد١ٜ

داَع ١اجملُع١

6

10

بطٛي ١اخرتام ايغاس ١ٝيًذاَعات ايظعٛد١ٜ

داَع ١داصإ

13

11

بطٛي ١أيعاب ايك ٣ٛيًذاَعات ايظعٛد١ٜ

داَع ١ايذَاّ

15

12

بطٛي ١نش ٠ايطا٥ش ٠يًذاَعات ايظعٛد١ٜ

داَع ١ايذَاّ

14

13

بطٛي٘ ايهش ٠ايطا٥ش ٠ايؼاط ١ٝ٦يًذاَعات ايظعٛد١ٜ

داَع ١داصإ

6

14

بطٛي ١نش ٠ايظً ١يًذاَعات ايظعٛد١ٜ

داَع ١اإلَاّ

25

15

بطٛي ١نش ٠ايكذّ يًذاَعات ايظعٛد١ٜ

داَع ١ايكضِٝ

35

16

بطٛي ١ايظباس ١يًذاَعات ايظعٛد١ٜ

داَع ١املًو عبذايعضٜض

22

17

بطٛي ١ادتٛد ٚيًذاَعات ايظعٛد١ٜ

داَع ١أّ ايكش٣

20

18

بطٛي ١ايهاسات ٘ٝيًذاَعات ايظعٛد١ٜ

داَع ١املًو عبذايعضٜض

10

19

بطٛي ١ايتٓع األسع ٞيًذاَعات ايظعٛد١ٜ

داَع ١اإلَاّ

12

20

نأغ عُاد ٠ػؤ ٕٚايطالب يهش ٠ايطا٥ش٠

ادتاَع١

190

21

بطٛي ١االحتاد ايشٜاع ٞيف ايفشٚط١ٝ

داَع ١املًو عبذايعضٜض

3

22

بطٛي ١ادتٛد ٚيًذاَعات ايظعٛد١ٜ

داَع ١أّ ايكش٣

8

23

بطٛي ١ايعاب ايك ٣ٛيز ٟٚاالستٝادات ارتاص١

داَع ١دذ٠

12

24

بطٛي ١نش ٠اهلذف يز ٟٚاالستٝادات ارتاص١

داَع ١دذ٠

15

زتُٛع املؼاسنني يف ايبطٛالت عًَ ٢ظت ٣ٛطالب ادتاَع١

19

1454

ايبطٛالت اييت مت تٓعُٗٝا أ ٚاطتغافتٗا خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ّ

ايٓؼاط

1

ْٗاٝ٥ات بطٛي ١االحتاد ايشٜاع ٞيًذاَعات ايظعٛد ١ٜيًتٓع األسعٞ

2

ْٗاٝ٥ات بطٛي ١االحتاد ايشٜاع ٞيًذاَعات ايظعٛد ١ٜيهش ٠ايظً١

3

ايبطٛي ١ايعشب ١ٝيًتٓع األسعٞ

ايذٚسات املكاَ ١خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ّ

ايٓؼاط

1

دٚس ٠ايًٝاق ١ايبذْٚ ١ٝختفٝف ايٛصٕ

2

دٚس ٠تعً ِٝفٓ ٕٛادتٛدٚ

3

دٚس ٠املٓؼطات

4

دٚس ٠تعً ِٝايػطع

5

دٚس ٠اإلْكار يف ايظباس١

6

دٚس ٠تعًَ ِٝظتذذ ٟايظباس١

إمجاي ٞأعذاد املشتاد ٜٔيًُٓؼآت ايشٜاع ١ٝخالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ّ

املٓؼا٠

عذد املشتادٜٔ

1

املالعب ارتاسد١ٝ

91.320

2

املظابح

87.430

3

ايضاي ١ايشٜاع١ٝ

40.200

4

اإلطتاد ايشٜاعٞ

31.165

اإلمجايٞ

250.115
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وكانح انعًادج نشؤوٌ انطالب
إداس ٠املهافآت ٚايبذالت ايطالب١ٝ
إداس ٠اإلطهإ
إداس ٠ايتػز١ٜ

21

وكانح انعًادج نشؤوٌ انطالب
ٚناي ١ايعُاد ٠يؼؤ ٕٚايطالب

اداس ٠اإلطهإ

إداس ٠ايتػز١ٜ

إداس ٠املهافآت ٚايبذالت ايطالب١ٝ

وصف انىكانح:
تـــستبط ٚنايـــ ١ايعُـــاد ٠يػـــؤ ٕٚايطـــالب تٓعُٝٝـ ـ ثا بعُٝـــد غـــؤ ٕٚايطـــالبٚ ،تػـــسف عًـــ٢
إدازات اإلضهإ ٚايتػرٚ ١ٜاملهاؾآت ٚايبدالت ايطالب.١ٝ
أهداف انىكانح:
 .1تٛؾري ايطهٔ املسٜح يًطالب.
 .2تكد ِٜايػرا ٤ايضخٚ ٞاملتٛاشٕ يًطالب.
 .3االٖتُاّ بهٌ َا ٜتعًل مبهاؾآت ايطالب ٚايطايبات.
تتُثــٌ أعُــاٍ ٚنايــ ١ايعُــاد ٠يػــؤ ٕٚايطــالب بالدازاتٗــا ايــثالا بتكــد ِٜاـــدَات املباغــس٠
يًطالب َٛشع ١حطب اإلدازات املرنٛزٜٚ ٠تُثٌ عٌُ نٌ إداز ٠باملٓعصات ايتاي:١ٝ

22

إدازج ادلكافآخ وانثدالخ
تــستبط بٛنٝــٌ ايعُــاد ٠يػــؤ ٕٚايطــالب  ٚتكــ ّٛظُٝــا األعُــاٍ املتعًكــ ١مبهاؾــآت ايطــالب
ٚايطايبــات يًُسحًــ ١اؾاَعٝــٚ ١ايدزاضــات ايعًٝــا َــٔ إعــداد املطــريات ايػــٗسٚ ١ٜؾــل ايبٝاْــات
ٚاملعًَٛــات ايــيت تــسد إيٝــ٘ َــٔ عُــاد ٠غــؤ ٕٚايكبــٚ ٍٛايتطــعٚ ٌٝايهًٝــات ٚاملعاٖــد َٚسنــص
دزاض ١ايطايبات .
اجناشاخ اإلدازج:
أعذاد بطاقات ايضشاف اآلي ٞاملضذس ٠خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ايف١٦
ايطالب
ايطايبات

ايٓٛع

عذد ايبطاقات ايضادس٠

بذٍ فاقذ

3913

إصذاس دذٜذ

9347

بذٍ فاقذ

3112

إصذاس دذٜذ

6278

ايذساطات ايعًٝا يًطالب ٚايطايبات

623

( إصذاس دذٜذ  +بذٍ فاقذ  +جتذٜذ

23273

اإلمجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااايٞ

عذد ايطالب املظتفٝذ َٔ ٜٔاملهافآت ايؼٗش ١ٜخالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
عذد ايطالب

طعٛدٟ

َٓش٘

اجملُٛع ايهًٞ

طايب

26646

701

27347

طايب١

23561

83

23644

اجملُٛع ايهًٞ

50207

484

50991
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ايطالب املظتفٝذ َٔ ٜٔبذٍ قاسئ ٚاإلعاق ١ايؼذٜذٚ ٠املتٛطط ١خالٍ ايعاّ ادتاَعٞ
ٖ1436/1435ا
عذد ايطالب

طعٛدٟ

َٓش٘

اجملُٛع ايهًٞ

طايب

96

-

96

طايب١

30

-

30
126

اجملُٛع ايهًٞ

عذد ايطالب املظتفٝذ َٔ ٜٔبذٍ االَتٝاص خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
عذد ايطالب

طعٛدٟ

َٓش٘

اجملُٛع ايهًٞ

طايب

493

85

578

طايب١

2050

15

2065

اجملُٛع ايهًٞ

2543

100

2643

24

إدازج اإلسكاٌ
تــستبط بٛنٝــٌ ايعُــاد ٠يػــؤ ٕٚايطــالب  ٚتٗــدف إىل ؼكٝــل ؾــسظ اإلقاَــ ١املسحيــ ١يطــالب
اؾاَعــَ ،١ــٔ خــالٍ تكــد ِٜأؾغــٌ اـــدَات يف فـاٍ اإلضــهإ ٚتطــٗ ٌٝناؾــ ١ايضــعٛبات
اييت تٛاج٘ طايب ايعًِ.
اجناشاخ اإلدازج:
 .1اصداز عدد ( )4000بطاق ١يدخ ٍٛايطهٔ.
 .2تطهني عدد َٔ ايطالب املتصٚجني بايػكل ايػاغس ٠يف إضهإ املتصٚجني ع ٞايؿالح.
 .3ػٗٝص اإلضهإ ٚاضتكباٍ طالب بساَج َٖٛب ١ايعًُ ٞايضٝؿ ٞيعدد (.)70
 .4تطهني ايطالب ايدازضني يف ايؿضٌ ايضٝؿٚ ٞعددِٖ ( )500طايب.
عذد ايطالب املظتفٝذ َٔ ٜٔايظهٔ يًعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
عذد ايطالب ايظانٓني

طعٛدٟ

غري طعٛدٟ

اجملُٛع

1760

1922

3682

25

إدازج انتغريح
تستبط بٛن ٌٝايعُاد ٠يػـؤ ٕٚايطـالب ٚتكـدّ خـدَات ايتػرٜـٚ ١اإلعاغـ( ١املدؿغـ )١يطـالب
ٚطايبــات اؾاَعــٚ ١اإلغــساف عًــَ ٢تعٗــد اإلعاغــ ١املتعاقــد َعــ٘ يتكــد ِٜاإلعاغــ ١يف َطــاعِ
اؾاَع.١
اجناشاخ اإلدازج:
 .1تكـــد ِٜايٛجبـــات ايػراٝ٥ـــ ١يطـــالب اؾاَعـــ ١طـــٛاٍ ايعـــاّ ايدزاضـــ ٞمبـــا يف ذيـــو ايؿضـــٌ
ايضٝؿ.ٞ
 .2تأَني َا ًٜصّ َٔ ٚجبات غراَٚ ١ٝ٥ػسٚبات يةْػط ١ايطالب ١ٝاييت تٓعُٗا عُـاد ٠غـؤٕٚ
ايطالب أ ٚايهًٝات.
 .3تـأَني َــا ًٜــصّ َـٔ خــدَات ايغــٝاؾ ١يًٛؾـٛد اـازجٝــَ ١ــٔ َطـؤٚيني ٚطــالب تطتغــٝؿِٗ
اؾاَع ١يف املًتكٝات ٚايدٚزات ٚاملؤمتسات.
 .4تأَني خدَات ايغٝاؾ ١ؿؿالت اؾاَع ١ايسمس ١ٝباملؤمتسات.
 .5تأَني خدَات ايغٝاؾ ١يًًُتكٝات اييت أقُٝت يف اؾاَع.١
 .6تأَني خدَات ايغٝاؾ ١يًعُعٝات ايعًُ ١ٝيف اؾاَع.١
ايٛدبات ايػزا ١ٝ٥املكذَ ١يًطًب ١خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ايفشع

إفطاس

غذا٤

عؼا٤

اجملُٛع

ايشٜاض

253516

319695

296118

869329

اإلمجايٞ

253516

319695

296118

869329
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وكانح انعًادج نشؤوٌ ادلنح اندزاسيح
إداس ٠ايشعاٚ ١ٜايتٛد٘ٝ

إداس ٠ايكبٚ ٍٛايتظذٌٝ
إداس ٠ػؤ ٕٚطالب املٓح
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وكانح انعًادج نشؤوٌ ادلنح اندزاسيح
ٚناي ١ايعُاد ٠يؼؤ ٕٚاملٓح ايذساط١ٝ

إداس ٠ايكبٚ ٍٛايتظذٌٝ

إداس ٠ايشعاٚ ١ٜايتٛد٘ٝ

إداس ٠ػؤ ٕٚطالب املٓح

وصف انىكانح:

تـــستبط بعُٝـــد غـــؤ ٕٚايطـــالب ٚتتـــٛىل غـــؤ ٕٚطـــالب املـــٓح بػـــهٌ عـــاّ (املـــٓح ايداخًٝـــ١

ٚاـازجٝــــ ) ١ابتــــداَ ٤ــــٔ اضــــتالّ ًَـــــ ايطايــــب يف بًــــدَٚ ٙــــسٚزاث مبتابعــــ ١ايطايــــب أ ٓــــا٤
دزاضت٘ٚ ،اْتٗا ٤بتدسج ايطايبٖ ،را باإلعاؾ ١إىل ايتٛاصٌ َا خسجي ٞاؾاَع.١
أهداف انىكانح:
 .1تعصٜـــص َهاْـــ ١جاَعـــ ١اإلَـــاّ ٚتأنٝـــد عاملٝـــ ١زضـــايتٗا َـــٔ خـــالٍ قبـــ ٍٛاملتُٝـــص ٜٔيف
ايعا ايعسبٚ ٞاإلضالَ.ٞ
 .2زؾـــــا َطـــــت ٣ٛاـــــدَات ايعًُٝـــــٚ ١املعٝػـــــٚ ١ٝايـــــيت تكـــــدَٗا اؾاَعـــــ ١يطـــــالب املـــــٓح
ايدزاض.١ٝ
 .3تك ١ٜٛايعالق ١ايتبادي ١ٝبني طالب املٓح ٚاجملتُا.
 .4ايتٛاصٌ َا طالب املٓح ايدزاض ١ٝبعد ايتدسج.
تتُثــــٌ أعُــــاٍ ٚنايــــ ١ايعُــــاد ٠يػــــؤ ٕٚطــــالب املــــٓح بالدازاتٗــــا ايــــثالا بتكــــد ِٜاـــــدَات
املباغس ٠يًطالب َٛشع ١حطب اإلدازات املرنٛز ٠الاشات ايٛناي ١بايتاي:ٞ

28

إدازج انمثىل وانتسجيم
وصف اإلدازج:

تـــستبط بٛنٝـــٌ ايعُـــاد ٠يػـــؤ ٕٚاملـــٓح ايدزاضـــٚ ١ٝتتـــٛىل تٓعـــ ِٝغـــؤ ٕٚايكبـــٚ ٍٛايتطـــعٚ ٌٝمتثـــٌ
ُٖـــــصٚ ٠صـــــٌ بـــــني طًبـــــات االيتخـــــام باؾاَعـــــٚ ١بـــــني اإلدازات ٚاؾٗـــــات املعٓٝـــــ ١األخـــــس ٣ذات
ايعالقـــٚ ١االختضـــاظ ،نُـــا ؼـــتؿغ ببٝاْـــات ًَٚؿـــات ايطـــالب ايـــساغبني يف االيتخـــام َٚـــٔ ـــِ
قبٛهلِٚ ،تتٛىل إصداز تأغريات يًطالب املطتعد ٜٔاملكبٛيني يًدزاض ١باؾاَع.١
اجناشاخ اإلدازج:
االجناصات خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ايٓؼاط

ّ

ايعذد

1

اطتالّ ٚتذقٝل ٚفشص طًبات االيتشام بايذساط ١ملعٗذ تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًُٓح ارتاسد١ٝ

3200

2

اطتالّ ٚتذقٝل ٚفشص طًبات االيتشام بايذساط ١مبشسً ١ايبهايٛسٜٛغ يًُٓح ايذاخً١ٝ

3400

3

اطتالّ ٚتذقٝل ٚفشص طًبات االيتشام بايذساط ١مبشسً ١املادظتري ٚايذنتٛسا ٙيًُٓح ايذاخً١ٝ

1300

4

ايشفع مبعاَالت املكبٛيني َبذٝ٥اً يًذساط ١ٝيف َعٗذ تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝبادتاَع١

300

5

ايشفع مبعاَالت املكبٛيني َبذٝ٥اً يًذساط ١ٝمبشسً ١املادظتري ٚايذنتٛسا ٙبادتاَع١

700

6

إصذاس قشاسات ايكب ٍٛيًذساطات ايعًٝا

500

7

إْٗاَ ٤عاَالت االطتفظاس عٔ ايطالب املكبٛيني يف َشاسٌ ايذساطات ايعًٝا

48

8

إصذاس تأػريات يطالب املٓح ايذساط ١ٝيذخ ٍٛاملًُه١

504

9

صشف منٛرز بذٍ جتٗٝض قذَٓ ّٚش ١خاسد ١ٝيًطالب املظتذذٜٔ

355
10307

اجملُٛع
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وصف اإلدازج:

إدازج شؤوٌ طالب ادلنح

تـــستبط بٛنٝـــٌ ايعُـــاد ٠يػـــؤ ٕٚاملـــٓح ايدزاضـــٚ ٚ ١ٝتٗـــدف إىل تٗ٦ٝـــٚ ١تٝطـــري أَـــٛز إقاَـ ـ ١طـــالب
املـــٓح ايدزاضـــَ ١ٝـــٔ خـــالٍ تـــٛي ٞايكٝـــاّ بهاؾـــ ١اإلجـــسا٤ات ايتٓعُٝٝـــ ١يطـــالب املـــٓح ايدزاضـــ١ٝ

َٓر ٚصٛهلِ ٚإىل َػادزتِٗ ،مبا ٜهؿٌ هلِ ايتؿسؽ يطًب ايعًِ دَ ٕٚعٛقات.
اجناشاخ اإلدازج

أعذاد ْٛٚع املعاَالت املٓذض ٠خالٍ ايعاّ ادتاَع1436/1435 ٞ

ّ

ْٛع املعاًَ١

ايعذد

1

خشٚز ٚعٛد٠

1460

2

خشٚز ْٗاٞ٥

58

3

إيػا ٤تأػري ٠خشٚز ٚعٛدٙ

16

4

تعذ ٌٜدٜاْ١

12

5

ْكٌ َعًَٛات

290

6

إصذاس اقاَ٘ بذٍ فاقذ

66

7

إعاد ٠طباع ١تأػري ٠خشٚز ٚعٛدٙ

7

8

فكذإ دٛاص طفش أ ٚإقاَ١

67

9

جتذٜذ اقاَ٘

1009

10

اطتكذاّ عا١ً٥

15

11

متذٜذ صالس ١ٝدٛاص ايظفش

130

12

إصذاس اقاَ٘ دذٜذ٠

370

13

تضشٝح سقِ ادتٛاص باذتاطب

47

14

األْؼط ١ايطالب١ٝ

1369

15

ايطالب املتدشدني

97

16

تزانش ايعٛا ٌ٥يًطالب املتدشدني

12

17

تعٜٛض تزانش ايطالب املكبٛيني

324

18

إعافَٛ ١يٛد

11

19

اإلداص ٠ايضٝف١ٝ

1200
َ 6560عاًَ١

اجملُٛع
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إدازج انسعايح وانتىجيه
وصف اإلدازج:
تـــــستبط بٛنٝـــــٌ ايعُـــــاد ٠يػـــــؤ ٕٚاملـــــٓح ايدزاضـــــٚ ١ٝتٗـــــدف إىل تكـــــد ِٜخـــــدَات ايسعاٜـــــ١
االجتُاعٝـــــٚ ١ايتٛجٝـــــ٘ يطـــــالب املـــــٓح ايدزاضـــــَ ١ٝـــــٔ خـــــالٍ ٚحـــــداتٗا اإلدازٜـــــ ١املدتًؿـــــ،١
ٚتػـــسف عًـــ ٢أقطـــاّ األْػـــطٚ ،١ايتٛجٝـــ٘ ٚاإلزغـــادٚ ،قطـــِ زعاٜـــ ١املٖٛـــٛبني ٚاملتؿـــٛقني،
ٚقطِ اـسجيني.
اجناشاخ اإلدازج

األْؼط ١املكاَ ١يطالب املٓح خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435ٞا

ّ

ايٓؼاط

املؼاسنني

1

صٜاسات يًُعاسض ٚادتٗات اذتهٚ ١َٝٛارتري ١ٜباملًُه١

450

2

سفٌ املعاٜذ ٠ايظٟٓٛ

160

3

إقاَ ١يكا٤ات يًطالب

320

4

دٚسات تذسٜب١ٝ

900

5

ايربْاَر االعذاد ٟيف اذتر

800

6

بشْاَر ايتٛع ١ٝبايتعاَ ٕٚع ٚصاس ٠ايؼؤ ٕٚاإلطالَ١ٝ

400

7

بشْاَر اهلذٚ ٟاألعاس ٞبايتعاَ ٕٚع ايبٓو اإلطالَ ٞيًتُٓ١ٝ

100
3130

اجملُٛع
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وكانح انعًادج نهتطىيس واجلىدج
إداس ٠ايتطٜٛش ٚادتٛد٠
إداس ٠ايؼؤ ٕٚاإلداس١ٜ
إداس ٠املتابعٚ ١ايتذقٝل ايذاخًٞ

32

وكانح انعًادج نهتطىيس واجلىدج

ٚناي ١ايعُاد ٠يًتطٜٛش ٚادتٛد٠

اداس ٠ايتطٜٛش ٚادتٛد٠

إداس ٠ايؼؤ ٕٚاإلداس١ٜ

إداس ٠املتابعٚ ١ايتذقٝل
ايذاخًٞ

وصف انىكانح:
تتبـــا ٚنايـــ ١ايعُـــاد ٠يًتطـــٜٛس ٚاؾـــٛد ٠تٓعُٝٝـ ـاث يعُٝـــد غـــؤ ٕٚايطـــالب ٜٚكـــا عًـــ ٢عاتكٗـــا
َٗــــاّ ايتطــــٜٛس ٚؼكٝــــل اؾــــٛد ٠يف َــــا تكدَــــ٘ ايعُــــادَ ٠ــــٔ خــــدَات ٚبــــساَج ٚأْػــــط ١ال
صـــؿٚ ١ٝمبـــا ٜتٛانـــب َـــا زتٜـــ ١اؾاَعـــٚ ١تٛجٗٗـــا مـــ ٛايتطـــٜٛس ٚاؾـــٛد ٠يف مجٝـــا أعُاهلـــا
ٚتػسف عً ٢إدازات ايتطٜٛس ٚاؾٛدٚ ٠يػؤ ٕٚاإلدازٚ ١ٜاملتابعٚ ١ايتدقٝل ايداخً.ٞ
أهداف وكانح انعًادج نهتطىيس واجلىدج:
 .1ؼكٝــل اؾــٛد ٠يف ناؾــ ١خـــدَات ٚأْػــط ١ايعُــاد ٠مبـــا ٜتؿــل َــا املعـــاٜري املعــدَ ٠ــٔ قبـــٌ
اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًتكٚ ِٜٛاالعتُاد األنادمي.ٞ
 .2تطٜٛس األدا ٤املؤضطٚ ٞاإلداز ٟيعُاد ٠غؤ ٕٚايطالب.
 .3تطٜٛس املٛازد ايبػس ١ٜداخٌ عُاد ٠غؤ ٕٚايطالب.
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إدازج انتطىيس واجلىدج
وصف اإلدازج:
تتبــــا إداز ٠ايتطــــٜٛس ٚاؾــــٛد ٠تٓعُٝٝــ ـاث يٛنٝــــٌ ايعُــــاد ٠يًتطــــٜٛس ٚاؾــــٛدٚ ،٠تكــــ ّٛبتٓؿٝــــر
أٖداف ايٛناي ١املستبط ١بايتطٜٛس ٚؼكٝل اؾٛد.٠
اجناشاخ اإلدازج
 .1ايسؾا بايٛصـ ايٛظٝؿ ٞيإلداز ٠ايكاْ ١ْٝٛالعتُاد.ٙ
 .2ايسؾــا باهلٝهــٌ ايتٓعُٝــ ٞيًعُــادٚ ٠ايستٜــٚ ١ايسضــايٚ ١ضٝاضــ ١اؾــٛدٚ ٠أٖــداف ايعُــادَٗٚ .٠اَٗــا
يإلداز ٠ايكاْ ١ْٝٛالعتُاد.ٙ
 .3ايسؾا بدي ٌٝاملٛظـ يإلداز ٠ايكاْ ١ْٝٛالعتُاد.ٙ
 .4إعداد ايتكسٜس ايطٓ ٟٛيًعُاد ٠يًعاّ ٖ1435/1434ـ.
 .5إعداد تكسٜس الاشات ايعُاد ٠خالٍ ايعاّ ٖ1435/1434ـ َٔ اـط ١اـُط ١ٝايتاضع.١
 .6إعداد َػسٚع َٝصاْ ١ٝايعُاد ٠خالٍ ايعاّ ٖ1437/1436ـ.
 .7تسغٝح َٛظؿ ٞايعُاد ٠يدٚزات َعٗد اإلدازٚ ٠ايدٚزات ايداخً ١ٝاييت تكُٗٝا اؾاَع.١
 .8إعداد ايدزاض ١ايرات ١ٝيًعُاد.٠
 .9تصٜٚـــــد عُـــــاد ٠ايتكـــــٚ ِٜٛاؾـــــٛد ٠مبعًَٛـــــات عـــــٔ دٚز ايعُـــــاد ٠يف تؿعٝـــــٌ االضـــــرتاتٝع١ٝ
ايٛطٓ ١ٝيًػباب.
 .10تصٜٚــــد عُــــاد ٠ايتكــــٚ ِٜٛاؾــــٛد ٠مبعًَٛــــات عــــٔ دٚز ايعُــــاد ٠يف تؿعٝــــٌ األْػــــط ١ايــــيت
تدعِ َٗازات ايتؿهري ايٓاقد يد ٣ايطالب.
 .11تصٜٚـــد عُـــاد ٠ايتكـــٚ ِٜٛاؾـــٛد ٠مبعًَٛـــات عـــٔ دٚز ايعُـــاد ٠يف تؿعٝـــٌ اضـــرتاتٝع ١ٝكاؾـــ١
اؾ.ٌٝ
 .12تصٜٚـــد عُـــاد ٠ايتكـــٚ ِٜٛاؾـــٛد ٠مبعًَٛـــات عـــٔ دٚز ايعُـــاد ٠يف تؿعٝـــٌ خطـــٚ ١شاز ٠ايتعًـــِٝ
املطتكبً( ١ٝآؾام).
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إدازج انشؤوٌ اإلدازيح
وصف اإلدازج:
تست بط بٛن ٌٝايعُاد ٠يًتطٜٛس ٚاؾٛدٚ ٠تتـٛىل األعُـاٍ اإلدازٜـ ١بايعُـادٚ ٠تػـسف عًـ ٢أقطـاّ
غؤ ٕٚاملٛظؿني ٚايطعالت ٚاملتابعٚ ١االتضاالت اإلداز.١ٜ
أٖذاف إداس ٠ايؼؤ ٕٚاإلداس:١ٜ
.1

ؼكٝل االْغباط ٚاؾد ١ٜيف ايعٌُ.

 .2ايسؾا َٔ َطت ٣ٛاألدا ٤ايٛظٝؿ ٞملٛظؿ ٞايعُاد.٠
.3

تٓع ِٝأعُاٍ ايضادز ٚايٛازد.

اجناشاخ اإلدازج

ػؤ ٕٚاملٛظفني:

 .1تسق ١ٝعدد َٔ املٛظؿني.
 .2ايسؾا باحتٝاجات ايعُادٚ َٔ ٠ظا٥ـ ؾٓٚ ١ٝإداز.١ٜ
 .3إعداد تك ِٜٛاألدا ٤ايٛظٝؿ ٞايطٓ ٟٛبايتٓطٝل َا َدزا ٤اإلدازات ٚزتضا ٤األقطاّ .
 .4ايكٝاّ بصٜازات َٝداْ ١ٝيالطُٓ٦إ عً ٢ضري ايعٌُ.
قظِ ايظذالت:
 .1اصداز اـالصات ( اي ، ١َٝٛٝاالضبٛع ، ١ٝايػٗس.) ١ٜ
 .2تٓؿٝر إجسا٤ات غؤ ٕٚاملٛظؿني (إجاش ، ٠غٝاب ْٚ ، ،كٌ ٚ ،اْكطاع عٔ ايعٌُ) ٚبًؼ
عدد اإلجسا٤ات املٓؿر)463 ( ٠إجسا.٤
قظِ االتضاالت اإلداس:١ٜ
عذد املعاَالت ايٛاسدٚ ٠ايضادس َٔ ٠ايعُاد ٠خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ّ

ْٛع املعاًَ١

ايعذد

1

َعاَالت ٚاسد٠

3464

2

َعاَالت صادس٠

3474

اجملُٛع
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إدازج ادلتاتعح وانتدليك انداخهي
وصف اإلدازج:

تستبط بٛن ٌٝايعُاد ٠يًتطٜٛس ٚاؾٛدٚ ٠تتٛىل َتابع ١ايعٌُ يف مجٝا ايٛناالت ٚاإلدازات

ٚاألقطاّ ايتابع ١يعُاد ٠غؤ ٕٚايطالب.
أهداف إدازج ادلتاتعح وانتدليك انداخهي:
 .1تَُٓ ١ٝؿٗ ّٛايسقاب ١ايرات ١ٝيدَٛ ٣ظؿ ٞايعُاد.٠
 .2ايتأند َٔ ضالَ ١ايعٌُ يف كتًـ إدازات ايعُادٚ ٠تسغٝد أداٗ٥ا.
 .3ايعُـــــٌ عًـــــ ٢تضـــــخٝح املطـــــازات ٚتكـــــ ِٜٛاالعٛجـــــاج ؾُٝـــــا ٜتعًـــــل بـــــأدا ٤ايٛاجبـــــات
ايٛظٝؿ ١ٝبايتعاٚ ٕٚايتٓطٝل َا اؾٗات املدتض ١بايعُاد.٠
 .4ايتأنــــــد َــــــٔ َطابكــــــ ١ايعُــــــٌ يف إدازات ٚأقطــــــاّ ايعُــــــاد ٠يةْعُــــــٚ ١ايًــــــٛا٥ح
ٚاإلجسا٤ات املعتُد.٠
 .5عبط اْتعاّ دٚاّ َٛظؿ ٞايعُاد ٠بالدازاتٗا ٚأقطاَٗا املدتًؿ.١
اجناشاخ اإلدازج:
 .1ايكٝاّ ظٛالت تؿتٝػ ١ٝيًتخكل َٔ أدا ٤املٛظؿني ملٗاَِٗ.
 .2إعداد ايتكازٜس ايدٚز ١ٜعٔ املالحعات املتهسز.٠
َ .3تابع ١عبط ايدٚاّ ايٚ َٞٛٝتٛاجد املٛظؿني مبكسات عًُِٗ.
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وكانح انعًادج نشؤوٌ انطانثاخ
إداس ٠ايؼؤ ٕٚاإلداس١ٜ

إداس ٠االتضاالت اإلداس١ٜ
إداس ٠ايتطٜٛش ٚادتٛد٠
إداس ٠ايعالقات ايعاَٚ ١اإلعالّ
إداس ٠ايؼؤ ٕٚايفٓ١ٝ
إداس ٠احملاطبٚ ١ايتذقٝل
إداس ٠األْؼطٚ ١األْذ ١ٜايطالب١ٝ
إداس ٠املهافآت ٚايبذالت ايطالب١ٝ
إداس ٠ايتذسٜب ايطالبٞ
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وكانح انعًادج نشؤوٌ انطانثاخ
ٚناي ١ايعُاد ٠يؼؤ ٕٚايطايبات

إداس ٠ايتطٜٛش إداس ٠االتضاالت
اإلداس١ٜ
ٚادتٛد٠

إداس ٠ايؼؤٕٚ
اإلداس١ٜ

إداس ٠ايؼؤٕٚ
ايفٓ١ٝ

إداس ٠ايعالقات إداس ٠احملاطب١
ٚايتذقٝل
ايعاَٚ ١اإلعالّ

إداس ٠األْؼط١
ٚاألْذ١ٜ
ايطالب١ٝ

إداس ٠املهافآت
ٚايبذالت
ايطالب١ٝ

إداس ٠ايتذسٜب
ايطالبٞ

وصف انىكانح:
تـــــستبط ٚنايـــــ ١ايعُـــــاد ٠يػـــــؤ ٕٚايطايبـــــات بعُٝـــــد غـــــؤ ٕٚايطـــــالب ٚتػـــــسف عًـــــ ٢أعُـــــاٍ
ْٚػاطات ايعُاد ٠مبسنص ايطايبات.
أهداف انىكانح:

 .1ايعُـــــٌ عًـــــ ٢ؼكٝـــــل زتٜـــــ ١عُـــــاد ٠غـــــؤ ٕٚايطـــــالب بـــــإٔ تهـــــ ٕٛهلـــــا ايسٜـــــاد ٠يف تكـــــدِٜ
اـدَات ٚتطٜٛس ايرباَج املستبط ١بػؤ ٕٚايطالب.
 .2اإلضـــٗاّ يف تكـــد ِٜاــــدَات املتُٝـــصٚ ٠ايـــرباَج ٚاألْػـــط ١ايٓٛعٝـــ ١املًتصَـــ ١بايتعـــايٚ ِٝايكـــِٝ
اإلضالَ.١ٝ
 .3اختٝاز نؿا٤ات َؤًٖ ١يتخٌُ َطؤٚي ١ٝقٝاد ٠إدازات ٚناي ١غؤ ٕٚايطايبات.
 .4اإلضـــٗاّ يف ؽطـــٝط ٚتٓؿٝـــر األْػـــطٚ ١ايـــرباَج ايطالبٝـــ ١املتٓٛعـــ ١يتخكٝـــل زضـــاي ١اؾاَعـــ١
يف إعداد ايطايبات يٝتخكل هلٔ ايػدض ١ٝاإلضالَ ١ٝاملتٛاشْٚ ١املتهاًَ.١
 .5تطٜٛس ايعالقات داخٌ ٚخازج اؾاَع ١ؾُٝا خيط األْػط ١ايطالب.١ٝ
تتُثٌ أ عُاٍ ٚنايـ ١ايعُـاد ٠يػـؤ ٕٚايطايبـات بالدازاتٗـا ايـيت تكـدّ اــدَات املباغـس ٠يًطايبـات
ٚؾُٝا  ًٜٞعسض ياللاشات َٛشع ١حطب اإلدازات املرنٛزٜٚ ٠تُثٌ عُـٌ نـٌ إداز ٠بـاملٓعصات
ايتاي:١ٝ
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إدازج انشؤوٌ اإلدازيح
تستبط إداز ٠ايػؤ ٕٚاإلداز ١ٜبٛن ١ًٝايعُاد ٠يػؤ ٕٚايطايبات ٚتتٛىل األعُاٍ اإلداز ١ٜبايعُاد٠
ٚتػسف عً ٢أقطاّ غؤ ٕٚاملٛظؿات ٚاملتابعٚ ١ايٛحدات اإلداز ١ٜاملطاْد ٠بايؿسٚع.
اجناشاخ اإلدازج:
 .1اْٗا ٤اإلجسا٤ات االداز ١ٜيإلجاش ٠االعتٝاد ١ٜاـاص ١مبٛظؿات ايعُاد ٠يعاّ -1434
ٖ1435ـ.
 .2تطبٝل اجسا٤ات غؤ ٕٚاملٛظؿني (حغٛز‘ غٝاب‘ اضت٦رإ ،تأخري).
 .3ايسؾا بػٗادات املٛظؿات املػازنات يف دٚزات َعٗد اإلداز ٠إىل إداز ٠ايتطٜٛس اإلداز.ٟ
 .4زؾا اـالص ١ايػٗس ١ٜيًُٛظؿات ايسمسٝات َٛٚظؿات ايضٓدٚم.
 .5اإلغساف عً ٢عًُ ١ٝتك ِٝٝاألدا ٤ايٛظٝؿ ٞؾُٝا َٛظؿات ايعُادٚ ٠زؾع٘ يًعُٝد إلعتُاد.ٙ
 .6ايكٝاّ بعدد َٔ اؾٛالت ايتؿكدٚ ١ٜايهػـ عٔ أ ٟقضٛز أ ٚإُٖاٍ يف الاش األعُاٍ ٚ
اْغباط املٛظؿات َٔ خالٍ تٛاجدٖٔ يف َهاتبٗٔ.
 .7إضـــتخداا َطـــَُ ٢ػـــسؾ ١غـــؤ ٕٚاملٛظؿـــات يًػـــؤ ٕٚايؿٓٝـــ ١ؾُٝـــا خيـــط تطـــٜٛس ايكٛايـــب
املطتددَ ١يف اؿضس ايطٓ ،ٟٛاـالصات ٚمجٝا ايُٓاذج بػهٌ عاّ.
 .8تؿع ٌٝبسْاَج (قٛقـٌ دزاٜــ ) ؾُٝـا أجٗـص ٠غـؤ ٕٚاملٛظؿـات عٝـح أصـبح ٖٓـاى َػـازن١
بني مجٝا األجٗص ٠يطٗٛي ١ايٛص ٍٛيًُطتٓدات.
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إدازج االتصاالخ اإلدازيح
تـــــستبط إداز ٠االتضـــــاالت اإلدازٜـــــ ١بٛنًٝـــــ ١ايعُـــــاد ٠يػـــــؤ ٕٚايطايبـــــات ٚتتـــــٛىل أعُـــــاٍ
ايضــــادز ٚايــــٛازد يًٛنايــــٚ ١تػــــسف عًــــ ٢أقطــــاّ ايضــــادز ٚايــــٛازد ٚاألزغــــٝـ ٚايٛحــــدات
اإلداز ١ٜاملطاْد ٠بايؿسٚع.
اجناشاخ اإلدازج:
 .1فُٛع املعاَالت ايضادزَ )3768( ٠عاًَ.١
َ .2تابع ١تطبٝل ْعاّ االتضاالت اإلدازَ ١ٜا إداز ٠ايتطٜٛس ٚاؾٛد.٠
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إدازج انتطىيس و اجلىدج
تـــستبط إداز ٠ايتطـــٜٛس ٚاؾـــٛد ٠بٛنًٝـــ ١ايعُـــاد ٠يػـــؤ ٕٚايطايبـــات ٚتٗـــدف إىل اإلغـــساف عًـــ٢
أعُاٍ ايتطٜٛس ٚاؾٛد ٠بايٛناي.١
اجناشاخ اإلدازج:

 .1زؾا اضتُازات ايرتغٝح يًرباَج ايتدزٜب ١ٝاملكاَ ١مبعٗد اإلداز ٠ايعاَ ١ملٛظؿات ايعُاد٠
ٚإغعازٖٔ بٓتا٥ج ايكب ٍٛيًؿضٌ األٚ ٍٚايثاْٚ ٞايؿضٌ ايضٝؿ ٞحٝح بًؼ عدد املسغخات :
ايفضٌ
ايذساطٞ

عذد املٛظفات املشػشات

عذد ايرباَر

عذد املٛظفات املكبٛالت
ْٗاٞ٥

استٝاط

ْٗاٞ٥

استٝاط

األٍٚ

118

42

8

53

8

ايجاْٞ

151

25

1

27

1

ايضٝفٞ

116

13

1

13

1

اجملُٛع

385

80

10

93

10

 .2زؾا تسغٝح َٛ 9ظؿات َٔ عُاد ٠غؤ ٕٚايطالب عً ٢ايرباَج اإليهرت( ١ْٝٚعٔ بعد) ايتابع١
ملعٗد اإلداز ٠ايعاَ.١
 .3اضتكباٍ اضتُازات ايرتغٝح يًرباَج املطسٚح َٔ ١إداز ٠ايتطٜٛس اإلداز ٟباملسنص اؾاَعٞ
ـدَ ١اجملتُا ٚايرتغٝح حطب املعاٜري املٛعٛعٚ ١زؾعٗا يًعٗ ١املدتض ١بٗا.
 .4تصٜٚد ايعُاد ٠برتمج ١األٖداف ٚايطٝاضات اإلضرتاتٝع ١ٝايٛطٓ ١ٝيًػباب إىل بساَج ٚأْػط١
تٓؿٝر ١ٜيإلدازات املستبط ١يٛناي ١ايعُاد ٠يػؤ ٕٚايطايبات.
 .5تصٜٚد ايعُاد ٠بايبٝاْات ٚاملعًَٛات املطًٛب ١يإلدازات املستبط ١بٛناي ١ايعُاد ٠يػؤ ٕٚايطايبات
بػإٔ دزاض ١تٝ ٛك ١ٝعُا مت يف اؾاَعات ايطعٛد ١ٜيف فاٍ متهني ايطالب َٔ تطٜٛس
َٗازاتِٗ املعسؾَٚ ١ٝكازْتٗا بايتعازب ايعامل ١ٝايسا٥د.٠
 .6تصٜٚد عُٝد َسنص دزاض ١ايطايبات مبٗاّ ايٛناي ١يػؤ ٕٚايطايبات.
 .7إعداد اإللاشات املتخكك ١خالٍ ايعاّ املاعٖ1435/1434( ٞـ) يف ع ٤ٛايطٝاضات ٚايرباَج
املػتًُ ١عًٗٝا خط ١ايتُٓ ١ٝاـُط ١ٝايتاضع. ١
 .8عٌُ دزاض ١اضتبٝإ يكٝاع َد ٣جٛد ٠اـدَات املكدَٚ َٔ ١ناي ١ايعُاد ٠يػؤ ٕٚايطايبات.
 .9إعداد ٖٝهً ١تٓع ١ُٝٝملٛظؿات ايٛناي.١
 .10تضُٚ ِٝتٓؿٝر َٓػٛز تعسٜؿ ٞباـدَات املكدَٚ َٔ ١ناي ١ايعُاد ٠يػؤ ٕٚايطايبات.
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 .11تضُٚ ِٝتٓؿٝر َٓػٛز تثكٝؿ ٞيٓػس كاؾ ١اؾٛد ٠بني َٓطٛبات ايعُاد.٠
 .12تصٜٚد ٚحد ٠اإلحضاٚ ٤ايتٝ ٛل بايتكسٜس ايػاٌَ ايطٓ ٟٛيٛناي ١ايعُاد ٠يػؤ ٕٚايطايبات
 .13تصٜٚد عُٝد َسنص دزاض ١ايطايبات مبٗاّ ايٛناي ١يػؤ ٕٚايطايبات.
 .14عٌُ جٛالت ملهاتب ٚناي ١غؤ ٕٚايطايبات يف كتًـ املباْٚ ٞتكُٗٝٝا َٔ حٝح تستٝب
املًؿات ٚؾٗسضتٗا ٚاملعٗس ايعاّ يًُهتب.
 .15تٓؿٝر ٚإخساج ايتكسٜس ايؿضً( ٞاألٚ ٍٚايثاْ )ٞيعاّ ٖ1436 -1435ـ يٛناي ١ايعُاد ٠يػؤٕٚ
ايطايبات .
 .16تعب ١٦منٛذج (َكاٜٝظ ايتك ِٜٛايرات ٞملؤضطات ايتعً ِٝايعاي )ٞاؾص ٤اـاظ بعُاد ٠غؤٕٚ
ايطالب.
 .17زؾا َكرتح بتعدَ ٌٜطُ ٢إداز ٠اـدَات ايطالب ١ٝإىل (إداز ٠املهاؾآت ٚايبدالت ايطالب.)١ٝ
 .18تضُ ِٝعدد َٔ اإلعالْات ٚايبٓسات إلدازات ايٛناي:١
ْٛع ايتضُِٝ

اإلعالْات

ايبطاقات

ايبٓشات

ايؼعاسات

االمجايٞ

ايعذد

30

3

3

1

37
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إدازج انعاللاخ انعايح واإلعالو
تـــستبط إداز ٠ايعالقـــات ايعاَـــ ١بٛنًٝـــ ١ايعُـــاد ٠يػـــؤ ٕٚايطايبـــات ٚتٗـــدف إىل زبـــط ايٛنايـــ١
ظُٗٛزٖا ايداخًٚ ٞاـازج ٞعرب إبساش جٗٛد ايعُاد.٠
اجناشاخ اإلدازج:

 ايتػط ١ٝاإلعالَ ١ٝيًرباَر ٚايٛسش :اطِ ايربْاَر

اطِ ايربْاَر

اطِ ايربْاَر

سفٌ اطتكباٍ ايطايبات

اطتغافَ ١ذاس املتكذَ ١األًٖ١ٝ

صٜاس ٠ملعشض ايشٜاض ايذٚي(ٞسٚح ايكٝاد٠

اي ّٛٝايٛطين

طشطإ ايجذٟ

ايتعشٜف بارتذَات املكذَ َٔ ١ايٛناي١

زتذ أَ١

اإلعالٕ عٔ املهشَ ١املًه١ٝ

تهش ِٜايطايبات املؼػالت ٚاملتعاْٚات يألْؼطٚ ١األْذ١ٜ

ايعضا ايبٝغا٤

تشػٝذ اطتٗالى املٝاٙ

اطتكباٍ طايبات املشسً ١ايجاْ َٔ ١ٜٛمجع ١ٝاْظإ

أٖتِ سٝاتو أِٖ

االبتظاَ١

ايطاٖ ١ٝاملاٖش٠

ايعفاف ايتكين

ختضض ٞميجًين

ايًكا ٤ايتعشٜف ٞيربْاَر ايكشإٓ ٚايظٓ١

عُش ٙفُٝا أفٓاٙ

اي ّٛٝايعامل ٞيًتٛسذ

سفٌ املظتذذات يًظٓ ١ايتشغري١ٜ

ايٛقا َٔ ١ٜدا ٤ايظهشٟ

سفٌ تهش ِٜاملٛظفات املتُٝضات

-

 ايتػط ١ٝاإلعالَ ١ٝيًذٚسات ايتذسٜب:١ٝاطِ ايذٚس٠

اطِ ايذٚس٠

اطِ ايذٚس٠

اطِ ايذٚس٠

إعذاد املكبالت عً ٢ايضٚاز

فٔ ايهشٚػ١ٝ

ايضٚاز ايضشٞ

اإلطعافات األٚي١ٝ

َٓٗر ايبشح ايفكٗٞ

ايشطِ باإلنًشًٜٝو

ٚسػ ١تطٜٛش تًفض ٕٜٛعايٞ

فٔ ايفظٝفظا٤

يػ ١ادتظذ

أػػاٍ ادتًذ

ٚسػ ١قًِ سصاظ

فٔ ادتٛخ

فٓٝات املكابً ١اإلسػاد١ٜ

ايشطِ عً ٢ايضداز

فٔ ايهٝو

ايٛقا َٔ ١ٜاملدذسات

ن ْٞٛعع١ُٝ

فٔ االتٝهٝت

ايشطِ باأليٛإ ايضٜت١ٝ

ايطباع ١عً ٢ايكُاش

فٔ ايذٜهٛباز

ايضشٚ ١ادتُاٍ

فٔ تٓظٝل ايضٖٛس

إعاد ٠ايتذٜٚش
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إدازج انشؤوٌ انفنيح
تستبط إداز ٠ايػؤ ٕٚايؿٓ ١ٝبٛن ١ًٝايعُاد ٠يػؤ ٕٚايطايبات ٚتٗدف إىل تأَني ب ١٦ٝايعٌُ املٓاضب١
يًُٛظؿات ٚتًب ١ٝناؾ ١احتٝاجاتٗٔ.
اجناشاخ اإلدازج:
 .1تٛشٜا َا ٜتٛؾس َٔ أجٗصٚ ٠أ اا عً ٢مجٝا َهاتب ايعُاد ٠حطب االحتٝاج ايؿعً.ٞ
 .2زؾا خطابات يعُٝد غؤ ٕٚايطالب بٓا ٤عً ٢طًب٘ الحتٝاجات ايعُاد َٔ ٠أجٗصٚ ٠خالؾ٘.
 .3زؾا خطابات بطًبات اإلعالْات ٚايبٓسات ٚغريٖا اىل َطابا اؾاَعَٚ ١تابعتٗا.
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إدازج احملاسثح و انتدليك
تــــــستبط إداز ٠اواضــــــبٚ ١ايتــــــدقٝل بٛنًٝــــــ ١ايعُــــــاد ٠يػــــــؤ ٕٚايطايبــــــات ٚتػــــــسف أعُــــــاٍ
اواضبٚ ١ايتدقٝل املاي ٞيطًـ ايٓػاط ايطالب.ٞ
اجناشاخ اإلدازج:
 .1اضتالّ ايؿٛاتري ٚنتابتٗا بايبٝإ ٚتعب ١٦ايهػٛف.
 .2اضتالّ املٝصاْٚ ١ٝتكطُٗٝا ٚتطًُٗٝا يًُٛظؿات ٚايطايبات.
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إدازج األنشطح واألنديح انطالتيح
تـــــستبط إداز ٠األْػـــــطٚ ١األْدٜـــــ ١ايطالبٝـــــ ١بٛنًٝـــــ ١ايعُـــــاد ٠يػـــــؤ ٕٚايطايبـــــات ٚتٗـــــدف إىل
تٓطٝل َٚتابع ١أعُاٍ أقطاّ ايٓػاط املدتًؿ.١
اإلجناشاخ:

ـ لسى األنشطح انطالتيح :

ايرباَر املكاَ ١خالٍ ايعاّ ادتاَع1436/1435ٞ

ّ

ايربْاَر

عذد املؼاسنات

1

اي ّٛٝايٛطين

350

2

اطتكباٍ ايطايبات املظتذذات

300

3

ايتٛسذ

200

4

ختضض ٞميجًين

12

5

َتالصَ ١دإٚ

300

6

االبتظاَ١

600

7

ايتظاَح

150

8

دا ٤ايظهشٟ

100

9

سفٌ تهش ِٜايطايبات املؼػالت ٚاملتعاْٚات

200

10

تشػٝذ اطتٗالى املٝاٙ

400

11

طشطإ ايجذٟ

150

12

َطبد ٞايضػري

12
2774

اجملُٛع
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ـ لسى األنديح انطالتيح:

ايذٚسات ٚايٛسش املكاَ ١خالٍ ايعاّ ادتاَع1436/1435ٞ

ّ

ايذٚسات ٚايٛسش

عذد املؼاسنات

1

أٖتِ صشتو أِٖ (ْاد ٟايضشٚ ١ادتُاٍ

150

2

ايؼعش ٚايبؼش ٠بني ايضشٚ ١ادتُاٍ

180

3

أطشاس دتُايو

180

4

ايتٗ ١٦ٝيٓاد ٟايطايب ١املٓتذ١

250

5

ٚسػ ١سطِ اإلنًريٜو (ْاد ٟايطايب ١املٓتذ١

15

6

ٚسػ ١ايظرياَٝو

25

7

ٚسػ ١أػػاٍ ادتًذ

25

8

ٚسػ ١ايذٜهٛباز

60

9

ٚسػ ١فٔ االتٝهٝت

35

10

ٚسػ ١ايطباع١

40

11

ٚسػ ١ايشطِ عً ٢ايضداز

9

12

فٔ ايهٝو

20

13

ايشطِ بايشصاظ

12

14

ايشطِ بايضٜت

21

15

ايشطِ ايتهعٝيب

12

16

فٔ تٓظٝل ايضٖٛس

300

17

فٔ ادتٛخ

165

18

فٔ ايفظٝفظا٤

25

19

إعاد ٠ايتذٜٚش

12

20

ايطباع ١عً ٢املالبع

22

21

عُش ٙفُٝا أفٓا( ٙايٓاد ٟايتطٛعٞ

50

22

َعاٜذ ٠ايعاَالت

30

23

اإلطعافات األٚي١ٝ

400

24

تضشٝح تال ٠ٚيًكشإٓ ايهشْ(ِٜاد ٟايكشإٓ ٚايظٓ١
اجملُٛع
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إدازج ادلكافآخ وانثدالخ انطالتيح
تــستبط إداز ٠املهاؾــآت ٚايبــدالت ايطالبٝــ ١بٛنًٝــ ١ايعُــاد ٠يػــؤ ٕٚايطايبــات ٚتٗــدف إىل تكــدِٜ
اـدَات املستبط ١باملهاؾآت ٚايطًـ ٚاإلعاْات ٚصٓادٜل األَاْات يًطايبات.

اإلجناشاخ:
ايكظِ
املهافآت
األَاْات

اإلعاْات
ٚايظًف

ايعذد

بطاقات دذٜذ٠

7091

بذٍ فاقذ – جتذٜذ

2932

صٓادٜل األَاْات

307

اإلعاْات األطش١ٜ

2047

إعاْات ايضٚاز

823

إعاْْ ١عاس٠

22

ايظًف

صفش

ايذبً ّٛايتعاْٞٚ

26

* تطً )2348( ِٝبطاقات املهسَ ١املًه ١ٝيًطايبات املٓتٗ ١ٝبطاقاتٗٔ (ايتؿٛم يًضساف اآلي)ٞ
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إدازج انتدزية انطالتي
تستبط إداز ٠ايتدزٜب ايطالب ٞبٛن ١ًٝايعُاد ٠يػؤ ٕٚايطايبات ٚتٗدف إىل تُٓ ١ٝاملٗازات
ايطالب ١ٝعرب تٓؿٝر ايرباَج ٚايدٚزات ايتدزٜب ١ٝيًطايبات.
اجناشاخ اإلدازج:

.1ايرباَر ٚايذٚسات ايتذسٜب ١ٝاملكاَ ١خالٍ ايعاّ ادتاَع1436/1435ٞ

ّ

ايربْاَر ايتذسٜيب

عذد املؼاسنات

1

طشم ٚأطايٝب ايتؼدٝط يف ايعالز ايٓفظٞ

18

2

أطباب اإلعاقات

38

3

فٓٝات املكابً ١اإلسػاد١ٜ

43

4

يػ ١ادتظذ

34

5

تأٖ ٌٝاملكبالت عً ٢ايضٚاز

18

6

َٓٗر ايبشح ايفكٗٞ

3

7

حن ٛتٛاصٌ أفغٌ َع األقاسب

9

8

دٚس املشأ ٠يف إصالح اجملتُع

26

9

أمناط ايؼدض١ٝ

48

10

اإلجياب١ٝ

52

11

تضٓٝف اإلعطشابات ايٓفظ١ٝ

35

12

فٓٝات املكابً ١ايٓفظ١ٝ

34

13

دساط ١اذتاي١

41

14

اإلسػاد املذسطٞ

42

15

ايعالز ايظًٛن ٞاملعشيف

44

16

ايتفهري اإلجيابٞ

22
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اجملُٛع
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اإلدازاخ
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إدازج صندوق انطالب
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إدازج صندوق انطالب
زتًع إداس ٠صٓذٚم ايطالب

إداس ٠صٓذٚم ايطالب

قظِ َشاقب ١اذتظابات ايذاخً١ٝ
ٚسذ ٠املتابعٚ ١ايبشح
االدتُاعٞ

قظِ ايؼؤ ٕٚاإلداسٚ ١ٜاملٛظفني

ٚسذ ٠ايضٓادٜل ايفشع١ٝ
ٚتؼػ ٌٝايطالب

ٚسذ ٠احملاطب١

وصف اإلدازج:

ٜعد صٓدٚم ايطالب إدازَ ٠ايٚ ١ٝإدازَ ١ٜطتكً ١تستبط َباغس ٠مبعايَ ٞدٜس اؾاَع َٔ ١خالٍ
فًظ إداز ٠ايضٓدٚم ايرٜ ٟسأض٘ عُٝد غؤ ٕٚايطالب يف اؾاَع.١
أهداف إدازج صندوق انطالب:
 .1إ عاْــــ ١ايطــــالب ايــــر ٜٔتكتغــــ ٞظــــسٚؾِٗ االجتُاعٝــــٚ ١االقتضــــاد ١ٜتكــــد ِٜاملطــــاعد٠
هلِ.
 .2تكــــد ِٜايكــــسٚض يًطــــالب يف حــــاالت ايعــــسٚف ايطاز٥ــــٚ ١املًخــــ ١ايــــيت تعــــرتض ايطايـــب
يف حٝات٘ اي.١َٝٛٝ
 .3املطــــاُٖ ١يف دعــــِ ايــــسحالت ٚاؿؿــــالت ايطالبٝــــ ١ذات اهلــــدف االجتُــــاعٚ ٞايثكــــايف
ٚايرتب.ٟٛ
 .4املطـــــــاُٖ ١يف املػـــــــسٚعات ايطالبٝـــــــ ١ذات اهلـــــــدف االجتُـــــــاعٚ ٞايثكـــــــايف ٚايرتبـــــــٟٛ
نالْػــــاَ ٤طــــاعِ ايٛجبــــات اـؿٝؿــــٚ ،١طبــــا ايبخــــٛا ٚاملــــرنسات ٚ ،ايتــــدزٜب عًــــ٢
بعض املٗازات اؿسؾ.١ٝ
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اجناشاخ اإلدازج:
تتُثٌ أعُاٍ صٓدٚم ايطالب بأقطاَ٘ ايثال  ١بتكد ِٜاـدَات املباغسٚ ٠غـري املباغـس ٠يًطـالب
َٛشع ١حطب األقطـاّ املـرنٛزٜٚ ٠تُثـٌ عُـٌ نـٌ قطـِ بـاملٓعصات ايتايٝـ ١خـالٍ ايطـٓ ١املايٝـ١
اييت بدأت يف ٖ1435 /03/01ـ ناْت نايتاي:ٞ
 .1ايظًف ٚاإلعاْات يطالب ادتاَع:١
 ايطًـ ايطالب )1250000 ( ١ٝزٜاٍ.
 اإلعاْات ايطالب )3250000 ( ١ٝزٜاٍ.
 .2دعِ ايهًٝات َٚشانض دساط ١ايطايبات يتظٝري األْؼط ١ايطالب ) 950000 ( ١ٝزٜاٍ.
 .3دعااِ األْؼااط ١ايطالبٝااْ ( ١ؼاااط سٜاعاا ,ٞثكااايف ,ادتُاااع ,ٞفااين ,دٛايااْ ,١اااد ٟايطااالب,
ْؼاط ايٛفٛدَ ،بًؼ ( )3500000زٜاٍ
 .4تؼػ ٌٝطالب ٚطايبات ادتاَع ١عٔ طشٜل بشْاَر ايتؼػ ٌٝايطالب)1757500( ٞزٜاٍ.
عذد املظتفٝذ َٔ ٜٔارتذَات اييت قذَٗا صٓذٚم ايطالب خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ّ

بٝإ بارتذَات

املبًؼ

عذد املظتفٝذٜٔ

1

ايظًف ايطالب١ٝ

1250000

1850

2

اإلعاْات ايطالب١ٝ

3250000

6500

3

دعِ األْؼط ١ايطالب١ٝ

3500000

3800

4

دعِ ايهًٝات ايتعً١ُٝٝ

950000

1325

5

تؼػ ٌٝطالب ٚطايبات ادتاَع١

1757500

2146
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إدازج انعاللاخ واحلسكح وانصيانح
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إدازج انعاللاخ واحلسكح وانصيانح

إداس ٠ايعالقات ٚاذتشنٚ ١ايضٝاْ١

قظِ ايعالقات ٚايغٝاف١

قظِ اذتشنٚ ١ايٓكٌ

ٚصف اإلداس:٠
تــستبط إداز ٠ايعالقــات ٚاؿسنــٚ ١ايٓكــٌ بعُٝــد غــؤ ٕٚايطــالب ٚتٗــدف إىل إعــداد ايرتتٝبــات
ايالشَ ١إلقاَ ١االجتُاعات ٚايٓدٚات ٚاملٓاغـط املستبطـ ١بايعُـادَٚ ٠ـا ٜػـٌُ ذيـو َـٔ اضـتكباٍ
ايغٛٝف ٚايصٚاز َٚساؾكتِٗ ٚإعداد اهلداٜا ٚايدزٚع.
أٖذاف إداس ٠ايعالقات ٚاذتشنٚ ١ايٓكٌ:
 .1تكد ِٜاـدَات ٚايتطٗٝالت يًُػازنني يف أْػط ١ايعُادٚ ٠بسافٗا.
 .2تعُٝل أٚاصس ايعالقات االجتُاع ١ٝبني َٓطٛب ٞايعُاد.٠
 .3تكد ِٜخدَات ايٓكٌ بايعُاد.٠
 .4ايسد عً ٢اضتؿطازات ايطالب.
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اجناشاخ اإلدازج
قظِ اذتشن:١

ْ كـــٌ ايطـــالب املػـــازنني يف َعطـــهس

ْ كــٌ ايربٜــد ايــداخًٚ ٞاـــازج ٞيعُــاد٠

اؿج ضٜٓٛاث عاؾالت اؾاَع. ١

غؤ ٕٚايطالب.

ْ كٌ طالب ايطهٔ ؿغٛز املٓاضبات ٚ

 اضـــتكباٍ ْٚكـــٌ طـــالب اؾاَعـــات ايـــيت

ايٓدٚات اييت تكاّ يف اؾاَع.١

تك ّٛبصٜاز ٠يًعاَع.١

ْ كٌ ايطالب ألدا ٤صال ٠ايعٝد. ٜٔ

ْ كــــٌ ايطــــالب املػــــازنني يف األيعــــاب

ْ كٌ ايطالب يف زحالت ايعُس٠

ايسٜاع.١ٝ

ْ كٌ ايطالب ؿغٛز ايدزٚع ايعًُٝـ ١يف

ْ كٌ عٛٝف اؾاَع.١
ْ كٌ عٛٝف ًَتك ٢اؾسٜكٝا.

عدد َٔ جٛاَا ايسٜاض .
ْ كـــــــٌ جٛايـــــــ ١اؾاَعـــــــ ١يف ايـــــــدٚزات

ْ كٌ ايطالب يف ايـسحالت ايطالبٝـ ١ايـيت

ايهػؿ ١ٝداخٌ املد ١ٜٓاؾاَع.١

تكُٗٝا ايعُاد.٠
لسى اخلدياخ :

َ .1تابعـَٛ ١اقــ املــٛظؿني ٚاإلغـساف عًـ ٢صــٝاْتٗا ٚتسنٝـب جٗـاش يف َــدخٌ املٛاقــ َٚتابعــ١
صٝاْتٗا ٚتٛشٜا بطاقات ايدخ ٍٛاملُػٓط ١عً ٢املٛظؿني .
 .2ايتٓطــٝل َــا إداز ٠ايطــالَٚ ١األَــٔ اؾــاَع ٞيف كايؿــات بعــض ايطــالب يف ايــدخ ٍٛملٛاقـــ
املٛظؿني نريو ضخب ايطٝازات املتٛقؿ ١يف َٛاقـ املـٛظؿني ٚايـيت َغـ ٢عًـٚ ٢قٛؾٗـا َـد٠
ط. ١ًٜٛ
َ .3تابعــ ١ضــري أعُــاٍ املػطــً ١املٛجــٛد ٠داخــٌ اإلضــهإ ٚاإلطــالع عًــ ٢اـــدَات ايــيت تكــدّ
يًطالب.
لسى انصيانح :

 .1صٝاَْٚ ١تابع ١ضٝازات اؾاَع ١يف ٚزغ ١اؾاَع ١بضؿ ١دٚز. ١ٜ
 .2ايتٓطٝل َا غسن ١اؾؿاي ٞيضٝاْ ١اؿاؾالت املسضٝدع.
 .3تأَني قطا غٝاز ضٝازات صٓدٚم ايطالب ٚإصالحٗا.

 .4إيصاّ ايطا٥كني مبتابع ١غٝاز ايصٜت حطب نست ايتػػ.ٌٝ
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لسى انعاللاخ انعايح :
أعًال انعاللاخ انعايح :
ّ

املُٗ١

عذد االطتكباالت

عذد ايغٛٝف

1

اطتكباٍ ٚفٛد سمس١ٝ

4

50

2

اطتكباٍ طالب املشسً ١ايجاْ١ٜٛ

10

200

3

اطتكباٍ طالب املشسً ١ادتاَع١ٝ

00

00

4

اطتكباٍ طالب املعاٖذ ايعًُ١ٝ

3

30
280

اجملُٛع

انتصًيى وانطثاعح:
ّ

ْٛع ايتضُِٝ

نُ ١ٝايتضُِٝ

نُ ١ٝايطباع١

1

نتٝبات

18

25000

2

ْؼشات

7

6000

3

بٓشات

15

35

4

طتاْذ

12

40

5

بٛطرتات

5

2000

تنظيى ادلناسثاخ :
ّ

ْٛع املٓاطب١

عذد املؼاسنات

1

ايٓذٚات

4

2

ايًكا٤ات

10

3

اذتفالت

11

4

املؤمتشات

4

5

دتٓ ١ايذع ٠ٛيف أفشٜكٝا

1

6

ادتُاعات

8

57

يسكص خدياخ ذوي االحتياجاخ اخلاصح

58

يسكص خدياخ ذوي االحتياجاخ اخلاصح

زتًع إداسَ ٠شنض خذَات ر ٟٚاالستٝادات ارتاص١

َشنض خذَات ر ٟٚاالستٝادات ارتاص١
َؼشيف رٟٚ
االستٝادات ارتاص١

ايتكٓٝات

االتضاالت اإلداس١ٜ

َشنض ايطايبات

وصف اإلدازج:

ٜستبط َسنص خدَات ذ ٟٚاالحتٝاجات اـاص ١بعُٝد غؤ ٕٚايطالبٜٗٚ ،دف إىل تٛظٝـ
مجٝا اإلَهاْات ايبػسٚ ١ٜاملاد ١ٜيتًب ١ٝاحتٝاجات ايطالب ٚايطايبات َٔ ذ ٟٚاالحتٝاجات

اـاص ١يف ايتعً ِٝاؾاَع.ٞ
اجناشاخ اإلدازج:
 .1املػازن ١يف تطعٚ ٌٝقب ٍٛايطالب ٚايطايبات َٔ ذ ٟٚاالحتٝاجات اـاص.١
 .2اضتكباٍ ايطالب املطتعد َٔ ٜٔذ ٟٚاالحتٝاجات اـاصٚ ١ايتعسٜـ عكٛقِٗ.
 .3تأَني ايتعٗٝصات ير ٟٚاالحتٝاجات اـاص( ١ايعضـا ايبٝغـاَ -٤هـرب إيهرتْٚـ ٞيغـعاف
ايبضس -ايهساض ٞاملتخسن -١ايطاٚالت ايدزاض ١ٝاملدضض.)١
 .4طباع ١املرنسات بًػ ١بساٚ ٌٜايؿٜٛظ أ ٟيًُهؿٛؾني.
 .5تٓع ِٝايًكا ٤ايطٓ ٟٛيًطالب ذ ٟٚاالحتٝاجات اـاصٚ ١ايًكا٤ات ايؿضً.١ٝ
 .6إقاَ ١املٓاغط ٚاملطابكات ايسٜاعٚ ١ٝايثكاؾٚ ١ٝايرتؾ ١ٝٗٝيًطالب ذ ٟٚاالحتٝاجات اـاص.١
َ .7تابع ١ضري االختبازات يًطالب ذ ٟٚاالحتٝاجات اـاصـَٚ ١طـاعدتِٗ بايهتابـ ١عـِٓٗ أ ٓـا٤
ؾرت ٠االختباز.
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 .8إقاَ ١ايدٚزات ايتدزٜب ١ٝاملتدضض ١ير ٟٚاالحتٝاجات اـاص.١
 .9تؿعٝــٌ َٓاضــبات ذ ٟٚاالحتٝاجــات اـاصــَ ١ثــٌ ايٝــ ّٛايعــامل ٞيًعضــا ايبٝغــاٚ ٤ايٝــ ّٛايعــاملٞ
يإلعاق.١
 .10املػازن ١يف املعازض املدضض ١ير ٟٚاالحتٝاجات اـاص ١داخٌ اؾاَعٚ ١خازجٗا.
 .11إقاَ ١ايرباَج ايتٛعٚ ١ٜٛايٛزش املتدضض ١بر ٟٚاالحتٝاجات اـاص١
 .12إعداد ايتكازٜس اـاص ١غدَات ذ ٟٚاالحتٝاجات اـاصٚ ١ايتكسٜس ايطٓ.ٟٛ
عذد طالب ر ٟٚاالستٝادات ارتاص ١بادتاَع ١خالٍ ايعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ايف١٦

طالب

طايبات

اجملُٛع

اإلعاق ١ايبضس١ٜ

75

26

101

اإلعاق ١اؿسن١ٝ

26

19

45

اإلعاق ١ايطُع١ٝ

3

11

14

أخـــــس٣

3

5

8

اجملُٛع ايهًٞ

107

61

168

61

ادلسكص اإلعاليي

61

ادلسكص اإلعاليي
املشنض اإلعالَٞ
قظِ ايذعِ ايتكين
ٚاملْٛتاز

قظِ ايتششٜش
ايضشفٞ

قظِ ايتضٜٛش

قظِ ايتضُِٝ

وصف اإلدازج:
ٜستبط املسنص اإلعالَ ٞبعُٝد غؤ ٕٚايطالب ٜٗٚدف إىل تعصٜص ايضٛز ٠ايرٖٓ ١ٝاإلجياب ١ٝعٔ
ايعُاد َٔ ٠خالٍ إبساش أْػطتٗا ٚخدَاتٗا عرب غت ٢ايٛضا ٌ٥اإلعالَ.١ٝ
اجناشاخ اإلدازج:
َٓذضات املشنض اإلعالَ ٞيًعاّ ادتاَعٖ1436/1435 ٞا
ّ

ايربْاَر

َا مت إجناصٙ

1

األخباس

أنثس َٔ  600خرب

2

َٛقع ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞتٜٛرت

أنثس َٔ  2400تػسٜد٠

3

َٛقع ايتٛاصٌ االدتُاع( ٞفٝع بٛى

أنثس َٔ  600خرب

4

َٛقع ايتٛاصٌ االدتُاعٚ( ٞاتظاب

تكد ِٜاـدَ ١ألنثس َٔ 2000طايب ٚطايب١

5

اإلعالْات

تضُْٚ ِٝػس  250إعالٕ

6

ايتكاسٜش

تكد )15( ِٜتكسٜس

62

