
 

 

       

 

 

                    
                                                                    

 

                            

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير السنوي للعام الدراسي

 هـ1434/1435

 وكالة العمادة للتطوير واجلودة
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 فهسض احملتىياخ
 ضقِ ايضفش١ املٛعٛع

 1 ايفٗطؽ

 3 ن١ًُ ايعُٝس

 4 ُاز٠ ؾؤٕٚ ايطالبايطؤ١ٜ املػتكب١ًٝ يع

 4 ضغاي١ عُاز٠ ؾؤٕٚ ايطالب

 4 أٖساف عُاز٠ ؾؤٕٚ ايطالب

 5 َٗاّ عُاز٠ ؾؤٕٚ ايطالب

 6 اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يعُاز٠ ؾؤٕٚ ايطالب

 8 ٚناي١ ايعُاز٠ يؿؤٕٚ ايطالب

 9 إزاض٠ ايتػص١ٜ

 11 إزاض٠ اإلغهإ

 15 إزاض٠ املهافآت ٚايبسالت ايطالب١ٝ

 22 ؤٕٚ األْؿط١ ايطالب١ٝٚناي١ ايعُاز٠ يؿ

 23 ايٓؿاط ايهؿفٞإزاض٠ 

 24 إزاض٠ ايٓؿاط ايجكايف

 25 إزاض٠ ايٓؿاط االدتُاعٞ

 26 إزاض٠ ْازٟ ايطالب

 30 إزاض٠ ايؿؤٕٚ ايطٜاع١ٝ

 35 ٚناي١ ايعُاز٠ يؿؤٕٚ املٓح ايسضاغ١ٝ

 36 إزاض٠ ؾؤٕٚ طالب املٓح

 37 إزاض٠ ايطعا١ٜ ٚايتٛدٝ٘

 39 ًتطٜٛط ٚادتٛز٠ٚناي١ ايعُاز٠ ي

 40 إزاض٠ ايتطٜٛط ٚادتٛز٠
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 86 املطنع اإلعالَٞ
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 :كلوح العويد
ٚايض٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٛي٘ قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصخب٘ َٚٔ اٖتد٣ بٗداٙ زب ايعاملني هلل  اؿُد

 ٚبعد:

إٔ تكدّ تكسٜسٖا ّ قُد بٔ ضعٛد اإلض١َٝ٬ ٜطٝب يعُاد٠ غ٪ٕٚ ايط٬ب ظاَع١ اإلَا

ٚايرٟ ٜعترب حض١ًٝ ، 1434/1435مت إلاشٙ َٔ أعُاٍ خ٬ٍ ايعاّ اؾاَعٞ ايطٟٓٛ عٔ َا 

يًعدٜد َٔ اؾٗٛد ٚا٫لاشات ٚايٓػاطات اييت قاَت بٗا ايعُاد٠ يتخكٝل زضايتٗا ٚأٖداؾٗا، 

 ١ اإلَاّ قُد بٔ ضعٛد اإلض١َٝ٬.ٚمبا حيكل زضاي١ ٚأٖداف جاَع

ايعُاد٠ َٔ  تًكاٙ  أ٫ٚث  ِ ايدعِ ٚايتػعٝا ايرٟي٫ٛ تٛؾٝل اهللٖرا إٔ ؼكل  َٚا نإ يًعُاد٠

 ا٭ سٚأصخاب ايؿغ١ًٝ ٚن٤٬ اؾاَع١ مما نإ ي٘  ،َدٜس اؾاَع١ا٫ضتاذ ايدنتٛز/َعايٞ 

يف شٜاد٠ اْتاجٗا ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛس ا٭دا٤ ٫ضتثُاز َا أتٝح َٔ اَهاْات َٚا ٧ٖٝ َٔ َٓػآت 

خري ايكا٥ُني عًٝٗا ْطأٍ اهلل إٔ ٜٓؿا بٗرٙ اؾٗٛد ٚإٔ جيصٟ ٚملد١ٜٓ اؾاَع١ٝ، ٚػٗٝصات يف ا

 اؾصا٤.

 

 ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصخب٘ أمجعني،، 

 ٚايط٬ّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘.

 عُٝد غ٪ٕٚ ايط٬ب                                                                   

 د. عبدايسمحٔ بٔ عبداهلل ايضػري                                                               
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 السإيح ادلستمثليح لعوادج شئوى الطالب: 

إٔ ْهٕٛ ايسٚاد ٚطٓٝاث يف تكدِٜ اـدَات ٚتطٜٛس ايرباَج ٚايٓػااطات ايٓٛعٝا١ املتُٝاص٠ املستبطا١     

 بػ٪ٕٚ ايط٬ب.

 وى الطالب: زسالح عوادج شئ
تكدِٜ اـدَات املتُٝاص٠ ٚايارباَج ٚا٭ْػاط١ ايٓٛعٝا١ املًتصَا١ بايتعاايِٝ ٚايكاِٝ اإلضا١َٝ٬ ايكاادز٠          

ع٢ً بٓا٤ ػازب جدٜاد٠ يًطا٬ب إلنطاابِٗ املٗاازات ٚيتعصٜاص تعًُٗاِ ٚبٓاا٤ غ ضاٝاتِٗ ايؿسدٜا١          

 ٚايؿهس١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ.

 أهداف عوادج شئوى الطالب: 
ُٜػاعسِٖ ايٓفػٞ ٚاالغتكطاض ايطاس١ أغباب تٛفري .1  :ايعًُٞ ايتفٛم ع٢ً يًطالب َٚا 

 .تٛؾري ضهٔ ط٬ب صخٞ ٥٬َِٚ  .1-1

 .تكدِٜ ٚجبات غرا١ٝ٥ صخ١ٝ .1-2

 .ايط٬ب يتًب١ٝ ا٫حتٝاجات املاد١ٜ يًطًب١صٓدٚم  تعصٜص دٚز .1-3

 خدَات املهاؾآت ٚايبد٫ت ايط٬ب١ٝ.  .1-4

 ا٫حتٝاجات اـاص١.تٛؾري مجٝا ا٫َهاْٝات املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ٚايرباَج يرٟٚ  .1-5

 

 :تععٜع تعًِ ٚبٓا٤ ؾدض١ٝ طًب١ ادتاَع١ َٔ خالٍ تكسِٜ بطاَر ٚأْؿط١ ال صف١ٝ .2

 تكدِٜ أْػط١ ٫ صؿ١ٝ تًيب احتٝاجات ٚزغبات طًب١ اؾاَع١. .2-1

إلقا١َ ٚممازض١ ا٭ْػط١ املتٓٛع١)ايدٜٓٝا١، ايثكاؾٝا١، ايسٜاعا١ٝ،      ا٭َاانٔ املٓاضب١ريتٛؾ .2-2

 ايؿ١ٝٓ، ا٫جتُاع١ٝ(.

 ١٦ ايؿسظ ؾُٝا ايطًب١ باملػازن١ يف ا٭ْػط١ ايط٬ب١ٝ امل تًؿ١.تٗٝ .2-3

 تػعٝا َػازن١ ايطًب١ يف كتًـ ا٭ْػط١ املكا١َ. .2-4

 

 طالب املٓح ايسضاغ١ٝ:املكس١َ يسَات ارتْؿط١ ٚمبػت٣ٛ األاالضتكا٤  .3

تعصٜص َها١ْ  جاَع١ اإلَاّ ٚتأنٝد عاملٝا١ زضاايتٗا َأ خا٬ٍ قباٍٛ املتُٝاصٜٔ يف ايعاا          .3-1

 سبٞ ٚاإلض٬َٞ.ايع

 يط٬ب املٓح ايدزاض١ٝ. املكد١َزؾا َطت٣ٛ اـدَات  .3-2

 ط٬ب املٓح.١ُ٥٬َ يسعا١ٜ َت ضض١ ٚبساَج ٚأْػط١  تضُِٝ .3-3

 تك١ٜٛ ايع٬ق١ ايتبادي١ٝ بني ط٬ب املٓح ٚاجملتُا. .3-4
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 .ٓحتٛ ٝل ايسٚابط بني اؾاَع١ ٚخسجيٞ امل .3-5

ٚ  خسايتأثري االجيابٞ ع٢ً اجملتُع َٔ خالٍ املػاا١ُٖ يف   .4 املؿااضن١ ايفاعًا١ يف    َا١ اجملتُاع 

 األْؿط١ ٚ املػؤٚيٝات االدتُاع١ٝ.

 تؿعٌٝ َػازن١ ايطًب١ يف اؿ٬ُت ٚايؿعايٝات ٚاملٓاضبات ايٛط١ٝٓ. .4-1

 إتاح١ ايؿسص١ ٭ؾساد اجملتُا ي٬ضتؿاد٠ َٔ املٓػآت ايسٜاع١ٝ باؾاَع١. .4-2

 إقا١َ ايٓٛادٟ ايضٝؿ١ٝ. .4-3

 :ههام عوادج شئوى الطالب

  املتٓٛع١ يتخكٝل زضااي١ اؾاَعا١ يف إعاداد ايطا٬ب      ا٭ْػط١ ٚايرباَج ايط٬ب١ٝؽطٝط ٚتٓؿٝر

 ٚايطايبات يتتخكل هلِ ايػ ض١ٝ اإلض١َٝ٬ املتٛاش١ْ ٚاملتها١ًَ.

 .اإلغساف ع٢ً  ضهٔ ايط٬ب 

   ٚ ا٭ْػاط١  تاٛؾري  إداز٠ غ٪ٕٚ ط٬ب املٓح ايدزاض١ٝ بد٤ َٔ قبٛهلِ ٚتطعًِٝٗ ٚاْتٗاا٤ بت اسجِٗ 

 .ايسعا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ ٚايرتب١ٜٛباإلعاؾ١ إىل تٛؾري ناؾ١ أٚج٘ املٓاضب١ هلِ 

 تكدِٜ خدَات ايدعِ ٚايسعا١ٜ يًط٬ب ٚايطايبات َٔ ذٟٚ ا٫حتٝاجات اـاص١. 

  تكدِٜ خدَات ايدعِ ا٫قتضادٟ يًط٬ب ٚايطايبات عٔ طسٜل اـدَات اييت ٜكدَٗا صٓدٚم

 .)ٚاإلعاْات ايط٬ب) ايكسٚض

 غساف ع٢ً صسف املهاؾآت ٚايبد٫ت يًط٬ب ٚايطايبات.اإلعداد ٚايتٓعِٝ ٚاإل 

     ِ ايٛجبااات  اإلغااساف عًاا٢ عًُٝاا١ تػااػٌٝ َطعااِ املٓطكاا١ ايتعًُٝٝاا١ َٚطعااِ اإلضااهإ ٚتكاادٜ

 .ايػرا١ٝ٥ امل ؿغ١ يًط٬ب ٚايطايبات
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 عُاز٠ ؾؤٕٚ ايطالب

 ٚناي١ ايعُاز٠ 

 يؿؤٕٚ ايطايبات

 إزاض٠ ايؿؤٕٚ اإلزاض١ٜ

 إزاض٠ االتضاالت اإلزاض١ٜ

 إزاض٠ ايتطٜٛط ٚادتٛز٠

 إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ

 إزاض٠ ايؿؤٕٚ ايف١ٝٓ

 إزاض٠ احملاغب١ ٚايتسقٝل

 إزاض٠ األْؿط١ ٚاألْس١ٜ ايطالب١ٝ

 إزاض٠ ارتسَات ايطالب١ٝ

 إزاض٠ ايتسضٜب ايطالبٞ

 إزاض٠ االستٝادات ارتاص١

 ٚناي١ ايعُاز٠

 يؿؤٕٚ املٓح ايسضاغ١ٝ 

 إزاض٠ ؾؤٕٚ طالب املٓح

 إزاض٠ ايطعا١ٜ ٚايتٛدٝ٘

 إزاض٠ ايكبٍٛ ٚايتػذٌٝ

 ٚناي١ ايعُاز٠ 

 يؿؤٕٚ ايطالب

 إزاض٠ اإلغهإ

 إزاض٠ ايتػص١ٜ

إزاض٠ املهافآت ٚايبسالت 

 ايطالب١ٝ

 ٚناي١ ايعُاز٠

 يؿؤٕٚ األْؿط١ ايطالب١ٝ 

 إزاض٠ ايٓؿاط ايجكايف

 إزاض٠ ايٓؿاط ايهؿفٞ

 إزاض٠ ايٓؿاط االدتُاعٞ

 ْازٟ ايطالب

 إزاض٠ ايؿؤٕٚ ايطٜاع١ٝ

 ٚناي١ ايعُاز٠ 

 يًتطٜٛط ٚادتٛز٠

 إزاض٠ ايتطٜٛط ٚادتٛز٠

إزاض٠ ايتٛثٝل ٚايتك١ٝٓ  

 اإلزاض١ٜ

 إزاض٠ ايؿؤٕٚ املاي١ٝ صٓسٚم ايطالب

 إزاض٠ ايعالقات ٚاذتطن١ ٚايضٝا١ْ إزاض٠ ايؿؤٕٚ اإلزاض١ٜ

 املطنع اإلعالَٞ َطنع خسَات شٟٚ االستٝادات ارتاص١

 

سػب اإلزاضات 

 ٚايٛسسات

 عُاز٠ ؾؤٕٚ ايطالب

اهلٝهٌ 

 ايتٓعُٝٞ
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 الطالبوكالح العوادج لشئوى 
 ايتػص١ٜإزاض٠ 

 اإلغهإإزاض٠ 

 يبسالت ايطالب١ٝاملهافآت ٚاإزاض٠ 
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 وكالح العوادج لشئوى الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 ٚصف ايٛناي١:

تاااستبط ٚنايااا١ ايعُااااد٠ يػااا٪ٕٚ ايطااا٬ب تٓعُٝٝااااث بعُٝاااد غااا٪ٕٚ ايطااا٬ب، ٚتػاااسف عًااا٢ إدازات         

 ٚايبد٫ت ايط٬ب١ٝ.اإلضهإ ٚايتػر١ٜ ٚاملهاؾآت 

 

 أٖساف ايٛناي١:

 تٛؾري ايطهٔ املسٜح يًط٬ب. .1

 ايضخٞ ٚاملتٛاشٕ يًط٬ب.تكدِٜ ايػرا٤  .2

 ا٫ٖتُاّ بهٌ َا ٜتعًل مبهاؾآت ايط٬ب ٚايطايبات. .3

تتُثااٌ أعُاااٍ ٚناياا١ ايعُاااد٠ يػاا٪ٕٚ ايطاا٬ب بالدازاتٗااا ايااث٬ا بتكاادِٜ اـاادَات املباغااس٠ يًطاا٬ب      

 َٛشع١ حطب اإلدازات املرنٛز٠ ٜٚتُثٌ عٌُ نٌ إداز٠ باملٓعصات ايتاي١ٝ:

 

 
 
 

 ٚناي١ ايعُاز٠ يؿؤٕٚ ايطالب

 ازاض٠ اإلغهإ إزاض٠ ايتػص١ٜ إزاض٠ املهافآت ٚايبسالت ايطالب١ٝ
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 ادازج التغريح

يطاا٬ب )امل ؿغاا١(  خاادَات ايتػرٜاا١ ٚاإلعاغاا١ ٚتكاادّ ايعُاااد٠ يػاا٪ٕٚ ايطاا٬ب  تااستبط بٛنٝااٌ

املتعاقااد َعاا٘ يتكاادِٜ اإلعاغاا١ يف َطاااعِ     َتعٗااد اإلعاغاا١ اؾاَعاا١ ٚاإلغااساف عًاا٢   ٚطايبااات 

 .اؾاَع١

 اجناشاخ اإلدازج:أوالً: 
 ضٝؿٞ.تكدِٜ ايٛجبات ايػرا١ٝ٥ يط٬ب اؾاَع١ طٛاٍ ايعاّ ايدزاضٞ مبا يف ذيو ايؿضٌ اي .1

تأَني َا ًٜصّ َٔ ٚجبات غرا١ٝ٥ َٚػسٚبات يٮْػاط١ ايط٬بٝا١ ايايت تٓعُٗاا عُااد٠ غا٪ٕٚ        .2

 ايط٬ب أٚ ايهًٝات.

تااأَني َااا ًٜااصّ َاأ خاادَات ايغااٝاؾ١ يًٛؾااٛد اـازجٝاا١ َاأ َطاا٪ٚيني ٚطاا٬ب تطتغااٝؿِٗ      .3

 اؾاَع١ يف املًتكٝات ٚايدٚزات ٚامل٪متسات.

 سمس١ٝ بامل٪متسات.تأَني خدَات ايغٝاؾ١ ؿؿ٬ت اؾاَع١ اي .4

 تأَني خدَات ايغٝاؾ١ يًًُتكٝات اييت أقُٝت يف اؾاَع١. .5

 .تأَني خدَات ايغٝاؾ١ يًعُعٝات ايع١ًُٝ يف اؾاَع١ .6

 

 ٖا 1434/1435ايٛجبات ايػرا١ٝ٥ املكد١َ يًطًب١ خ٬ٍ ايعاّ 

 اجملُٛع عؿا٤ غسا٤ إفطاض ايفطع

 567896 197398 210377 160121 ايطٜاض

 567896 197398 210377 160121 اإلمجايٞ
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 ثانيًا: العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:
 بعد املطعِ عٔ َٓطك١ إضهإ ايط٬ب. .1

ٚعادّ ٚجاٛد   َٚطعاِ املٓطكا١ ايتعًُٝٝا١    اْتٗا٤ ايعُس ا٫ؾرتاعٞ ٭جٗص٠ َطعِ اإلضاهإ   .2

ٌ ا٭جٗاص٠ املتاٛؾس٠   قطا غٝاز حٝث ٜ٪ س ذيو ع٢ً جٛد٠ ايٛجبات املكد١َ ْعساث  يعدّ عُ

 بايهؿا٠٤ املطًٛب١ ٚنريو ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ يًُب٢ٓ.

 ازتؿاع أضعاز ايٛجبات. .3

 ثالثًا: همرتحاخ لتجاوش العىائك:
 اإلضساع يف صٝا١ْ َطعِ اإلضهإ. .1

هٗسبااا٤ ٚأبااٛاب املطعااِ ٚتااسَِٝ    ايطاابان١ ٚايٚنااريو  مجٝعٗاااتػااٝري أجٗااص٠ املطعااِ    .2

 املباْٞ.

 ٔ ق١ُٝ ايٛجبات ايػرا١ٝ٥.% 50َإعؿا٤ ايط٬ب َٔ دؾا  .3
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 ادازج اإلسكاى
تااستبط بٛنٝااٌ ايعُاااد٠ يػاا٪ٕٚ ايطاا٬ب ٚ تٗاادف إىل ؼكٝاال ؾااسظ اإلقاَاا١ املسحياا١ يطاا٬ب          

اؾاَع١، َٔ خ٬ٍ تكدِٜ أؾغٌ اـدَات يف فاٍ اإلضهإ ٚتطٌٗٝ ناؾا١ ايضاعٛبات ايايت    

 تٛاج٘ طايب ايعًِ.

 اجناشاخ اإلدازج: أوالً:
 ايعٗاد  تاأَني  ٚناريو  ايدزاضا١ٝ  ايؿضٍٛ ؾُٝا املٓتعُني ايط٬ب ٫ضتكباٍ ملباْٞا ػٗٝص .1

 .يًُباْٞ املطًٛب١ ايٓعاؾ١ بأعُاٍ ٚايكٝاّ ايطانٓني يًط٬ب املطًٛب١ ٚا٫حتٝاجات

 .غساغـ ٚ أغط١ٝ ٚ كاد ٚ بطاْٝات ٚ ضسٜسٜ٘ َساتب َٔ يًػسف ايعٗد تأَني .2

 .٫ضتكباهلِ املطتًصَات ٚت١٦ٝٗ بايط٬ اضتكباٍ يف ايعا١ًَ ايًعإ ؼدٜد .3

 .ايطه١ٝٓ املباْٞ ع٢ً َٗاَِٗ ٚتٛشٜا اإلضهإ َػسيف عدد حضس .4

 ا٭ْػااط١ إع٬ْااات َٚتابعاا١ هلااِ املكدَاا١ اـاادَات جااٛد٠ َٚااد٣ ايطاا٬ب احتٝاجااات َتابعاا١ .5

 .ايطانٓني يًط٬ب

 .املباْٞ ٚؼدٜد ايػاغس٠ ايػسف حضس .6

 ٫ضااتكباٍ ايغااٝاؾ١ َباااْٞ ٚػٗٝااص ايطاا٬ب ٚاضااتكباٍ ايعاااّ يبداٜاا١ ي٬ضااتعداد خطاا١ ٚعااا .7

 (.46-40) َب٢ٓ َٔ  اؾاَع١ عٝٛف

ٕ ا بتطاٜٛس  املتعٗاد  يًُكاٍٚ َب٢ٓ( 13)عدد تطًِٝ .8 ِ  ا٫ْتٗاا٤  ٚبعادا  إلضاها ِ  ٜات ٍ  تطاًٝ  املكااٚ

 . يريو املعد٠ اـط١ ٚؾل أخس٣ َباْٞ

 طًباااات ٚاضاااتكباٍ  ايؿااا٬  عاااٞ املتاااصٚجني ايعًاااِ طًبااا١ بٝاااٛت إضاااهإ يف ايعُاااٌ َتابعااا١ .9

 .ٚؾسشٖا املتصٚجني ايط٬ب بالضهإ ا٫يتخام

ٌ  يف ايطاانٓني  يًط٬ب بطاقات اصدز .10 ٌ  نا ٞ  ؾضا ٕ  دزاضا ـ  بًاٛ ٌ  كتًا  ايتعاسف  يٝطاٗ

 . ؾضٌ نٌ يف ايطانٔ ايطايب ع٢ً
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 عااٞ املتااصٚجني إضااهإ يف ايػاااغس٠ بايػااكل املتااصٚجني ايطاا٬ب َاأ عاادد تطااهني .11

 .ايؿ٬ 

 ملاد٠  طاياب ( 120) يعادد  ايضٝؿٞ ايعًُٞ ٖٛب١َ بساَج ط٬ب ٚاضتكباٍ اإلضهإ ػٗٝص .12

 .غٗس

ٌ (  480) بعادد  ا٭ٍٚ  ايؿضٌ يف ايدازضني ايط٬ب تطهني .13 ٞ  ٚايؿضا ( 355)  بعادد  ايثااْ

 .طايب( 500) يعدد ايضٝؿٞ ٚايؿضٌ

 إلضااهإ عااٞاملا ايؿضااٌ َاأ( 4)ٚ ايؿضااٌ ٖاارا( 2)بعاادد ايغااٝاؾ١ َباااْٞ تأٖٝااٌ إعاااد٠ .14

 .بٗا اؾدد املٓح ط٬ب

 ٚاملهتاااب ٚايطاااُاع١ ايطاااسٜس) َثاااٌ ايػاااسف يف ايثابتااا١ ايعٗاااد َااأ ايتايؿااا١ دايعٗااا ريٝتػااا .15

 .(ٚايهسضٞ

 ضااهإإل ايػااسف ٖاارٙ تأٖٝااٌ ٚإعاااد٠ باااإلخ٤٬ ايااساغبني ايطاا٬ب ات٤اجااسا بأْٗااا ايكٝاااّ .16

 .بٗا جدد ط٬ب
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 ٖا1434/1435عسز ايطالب ايػانٓني سػب ادتٓػ١ٝ ٚايه١ًٝ يًعاّ ايسضاغٞ 

 اجملُٛع غري غعٛزٟ ٟغعٛز ايه١ًٝ

 816 170 646 ايؿطٜع١

 166 30 136 ايًػ١ ايعطب١ٝ

 816 94 722 أصٍٛ ايسٜٔ

 243 7 236 ايعًّٛ االدتُاع١ٝ

 69 6 63 اإلعالّ ٚاالتضاٍ

 91 4 87 املعٗس ايعايٞ يًسع٠ٛ ٚاالستػاب

 100 10 90 املعٗس ايعايٞ يًكغا٤

 54 2 52 اذتاغب اآليٞ

 370 370 - َعٗس تعًِٝ ايًػ١

 63 2 61 ايًػات ٚايرتمج١

 115 17 98 ن١ًٝ االقتضاز

 25 1 24 ايطب

 60 7 53 اهلٓسغ١

 246 19 227 عُاز٠ ايرباَر ايتشغري١ٜ

 73 - 73 ايعًّٛ

 7307 739 2568 اجملُٛع

 

 ثانيًا: العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:
 .املػسؾني عدد يف ايٓكط .1

 .يًتهٝٝـ ٚخاص١ ايط٬ب يػسف تأَٝٓٗا املطًٛب زيػٝا قطا تأخس .2

 ايتطٜٛس ؼت اييت املباْٞ تطًِ يف ايتأخس .3

 املهاؾااآت عاآِٗ املٓكطعاا١ ايطاا٬ب ٚخاصاا١ اإلجياااز تطاادٜد عًاا٢ ايطايااب قاادز٠ عاادّ .4

 .ايػٗس١ٜ

 



 

14 

 

 ثالثًا: همرتحاخ لتجاوش العىائك:
ٔ  اؿاايٝني  ػسؾنيامل ٚتثبٝت. َعِٗ ايتعاقد أٚ املباْٞ ع٢ً املػسؾني أعداد شٜاد٠ .1  املتعاقادٜ

 . ايط٬ب صٓدٚم ع٢ً

 . ٚايضٝا١ْ ايتػػٌٝ إداز٠ طسٜل عٔ تٛؾريٖا املطًٛب ايػٝاز قطا تأَني يف ا٫ضتععاٍ .2

 ٚيكٝاااَِٗ َاآِٗ ي٬ضااتؿاد٠ ٚذيااو اؾاااَعٞ اإلضااهإ يف املػااػًني ايطاا٬ب عاادد شٜاااد٠ .3

 . ايتػػٌٝ َهاؾأ٠ َٔ اإلجياز َبًؼ بطداد
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 دازج ادلكافآخ والثدالخا
تااستبط بٛنٝااٌ ايعُاااد٠ يػاا٪ٕٚ ايطاا٬ب ٚ تكااّٛ ظُٝااا ا٭عُاااٍ املتعًكاا١ مبهاؾااآت ايطاا٬ب        

ٚايطايبااات يًُسحًاا١ اؾاَعٝاا١ ٚايدزاضااات ايعًٝااا َاأ إعااداد املطااريات ايػااٗس١ٜ ٚؾاال ايبٝاْااات         

َٚسناص دزاضا١    ٚاملعًَٛات اييت تسد إيٝ٘ َٔ عُاد٠ غ٪ٕٚ ايكبٍٛ ٚايتطعٌٝ ٚايهًٝات ٚاملعاٖد

 ايطايبات .

 اجناشاخ اإلدازج:أوالً: 
 إٜداع َهاؾآت ط٬ب ٚطايبات اؾاَع١ قبٌ ْٗا١ٜ نٌ غٗس ٖعسٟ. .1

إصداز َطريات ايط٬ب ٚايطايبات يًُسح١ً اؾاَع١ٝ ٚنريو َسحًا١ ايدزاضاات ايعًٝاا     .2

 )ايط١ٓ املٓٗع١ٝ، املاجطتري، ايدنتٛزاٙ( ٚذيو ْٗا١ٜ نٌ غٗس ٖعسٟ.

ٜدٜٚا١ ملأ   تهتُاٌ َضاٛغاتِٗ اـاصا١ بضاسف املهاؾاآت يطا٬ب         إعداد خ٬صاات   .3

 ٚطايبات ايدزاضات ايعًٝا.

 إعداد اـ٬صات يًط٬ب ٚايطايبات املطتخكني يًبد٫ت ايتاي١ٝ: .4

بدٍ اَتٝاش، بدٍ َضادز َٚساجا يط٬ب ٚطايبات ايدزاضات ايعًٝا، بدٍ طباع١ يطا٬ب  

 ايػدٜد٠ ٚاملتٛضط١. اق١إعٚطايبات ايدزاضات ايعًٝا، بدٍ قاز٨ ٚبدٍ 

 إصداز بطاقات ايضساف اٯيٞ إصداز جدٜد يًط٬ب املطتعدٜٔ ٚبطاقات بدٍ ؾاقد. .5

 املضسض٠ بطاقات ايضطاف اآليٞأعساز 

 ٖا 1434/1435ادتاَعٞ  خالٍ ايعاّ

 عسز ايبطاقات ايضازض٠ ايٓٛع ايف١٦

 ايطالب
 3814 بسٍ فاقس + جتسٜس

 8236 إصساض دسٜس

 ايطايبات
 2969 فاقسبسٍ 

 5854 إصساض دسٜس

 ايسضاغات ايعًٝا يًطالب ٚايطايبات

 ) إصساض دسٜس + بسٍ فاقس + جتسٜس (
588 

 21461 اإلمجااااااااااااااااااااااااايٞ
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 ٖا1434/1435عسز ايطالب املػتفٝسٜٔ َٔ املهافآت ايؿٗط١ٜ خالٍ ايعاّ 

 اجملُٛع ايهًٞ اجملُٛع َٓش٘ غعٛزٟ ايه١ًٝ

 دٜٔأصٍٛ اي
 3017 141 2876 طايب

5420 
 2403 2 2401 طايب١

 ا٫قتضاد ٚاإلداز٠
 4246 16 4230 طايب

7070 
 2824 1 2823 طايب١

 ايدع٠ٛ
 641 25 616 طايب

2805 
 2164 0 2164 طايب١

 ن١ًٝ ايػسٜع١
 3482 39 3443 طايب

5405 
 1923 1 1922 طايب١

 ايعًّٛ
 379 0 379 طايب

1176 
 797 1 796 طايب١

 ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ
 3413 11 3402 طايب

7716 
 4303 1 4302 طايب١

 ايًػات ٚايرتمج١
 519 2 517 طايب

1944 
 1425 2 1423 طايب١

 ايًػ١ ايعسب١ٝ
 1149 38 1111 طايب

2361 
 1212 0 1212 طايب١

 عًّٛ اؿاضب ٚاملعًَٛات
 806 2 804 طايب

2053 
 1247 0 1247 طايب١

 ايطب
 483 0 483 طايب

483 
 - - - طايب١

 اهلٓدض١
 480 0 480 طايب

480 
 - - - طايب١

 عُاد٠ ايرباَج ايتخغري١ٜ
 2883 0 2883 طايب

4541 
 1658 0 1658 طايب١

 اإلع٬ّ ٚا٫تضاٍ
 1880 0 1880 طايب

1880 
 - - - طايب١

 43334 282 43052 اجملُٛع ايهًٞ
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 ٖا1434/1435ٝسٜٔ َٔ بسٍ قاضئ ٚاإلعاق١ ايؿسٜس٠ ٚاملتٛغط١ خالٍ ايعاّ عسز ايطالب املػتف

 اجملُٛع ايهًٞ اجملُٛع َٓش٘ غعٛزٟ ايه١ًٝ

 أصٍٛ ايدٜٔ
 22 0 22 طايب

35 
 13 0 13 طايب١

 ا٫قتضاد ٚاإلداز٠
 9 0 9 طايب

10 
 1 0 1 طايب١

 ايدع٠ٛ 
 20 0 20 طايب

26 
 6 0 6 طايب١

 ن١ًٝ ايػسٜع١
 9 0 9 يبطا

15 
 6 0 6 طايب١

 ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ
 7 0 7 طايب

9 
 2 0 2 طايب١

 ايًػات ٚايرتمج١
 1 0 1 طايب

2 
 1 0 1 طايب١

 ايًػ١ ايعسب١ٝ
 2 0 2 طايب

6 
 4 0 4 طايب١

 عًّٛ اؿاضب ٚاملعًَٛات
 5 0 5 طايب

6 
 1 0 1 طايب١

 ايعًّٛ
 1 0 1 طايب

1 
 0 0 0 طايب١

 ّ ٚا٫تضاٍاإلع٬
 2 0 2 طايب 

2 
 0 0 0 طايب١

 112 0 112 اجملُٛع ايهًٞ
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 ٖا1434/1435عسز ايطالب املػتفٝسٜٔ َٔ بسٍ االَتٝاظ خالٍ ايعاّ ايسضاغٞ 

 اجملُٛع ايهًٞ اجملُٛع َٓش٘ غعٛزٟ ايه١ًٝ

 أصٍٛ ايدٜٔ
 86 12 74 طايب

340 
 254 0 254 طايب١

 ٚايعًّٛ اإلداز١ٜا٫قتضاد 
 76 3 73 طايب

450 
 374 0 374 طايب١

 ايدع٠ٛ 
 22 1 21 طايب

162 
 140 0 140 طايب١

 ن١ًٝ ايػسٜع١
 453 33 420 طايب

897 
 444 1 443 طايب١

 ايعًّٛ
 5 - 5 طايب

25 
 20 - 20 طايب١

 ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ
 47 2 45 طايب

301 
 254 - 254 طايب١

 ايًػات ٚايرتمج١
 9 0 9 طايب

97 
 88 0 88 طايب١

 ايًػ١ ايعسب١ٝ
 35 13 22 طايب

91 
 56 0 56 طايب١

 اٯيٞعًّٛ اؿاضب 
 14 0 14 طايب

116 
 102 0 102 طايب١

 ايطب
 45 - 45 طايب

45 
 - - - طايب١

 اهلٓدض١
 8 - 8 طايب

8 
 - - - طايب١

 اإلع٬ّ ٚا٫تضاٍ
 28 0 28 طايب

28 
 0 0 0 طايب١

 2560 65 2495 ايهًٞاجملُٛع 
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 ثانيًا: العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:

عدّ تؿعٌٝ ايعٌُ ع٢ً )ايربْاَج اـاظ بايدزاضات ايعًٝا( َٔ خ٬ٍ ايٓعاّ ايػاٌَ  .1

 .ٖا 1426/1427يًطايب )باْس( َٓر ايعاّ ايدزاضٞ 

يت ػعٌ عدّ َكادز٠  ٚجٛد بعض املًخٛظات ع٢ً ايٓعاّ ايػاٌَ ) املسح١ً اؾاَع١ٝ ( ٚاي .2

 .املٛظـ يف اإلداز٠ ايعٌُ ع٢ً ايتعاٌَ َا بعض ايٛظا٥ـ إ٫ بٛجٛد )املربَج( يتٓؿٝرٖا

تعدد إصداز املطريات ا٫ضتدزان١ٝ بعد خسٚج املطري ا٭ضاضٞ يف بدا١ٜ نٌ ؾضٌ  .3

طعٌٝ دزاضٞ ٚايرٟ ٜسجا إىل عدّ ا٫يتصاّ مبٛاعٝد َثبت١ َٔ قبٌ غ٪ٕٚ ايكبٍٛ ٚايت

 :ّ ٚاملتعًل باٯتٞع٢ً ايٓعا

 ايتأخس يف تطعٌٝ بعض ايط٬ب يًُٛاد ايدزاض١ٝ.  

 إعاد٠ ايكٝد ،ايتأجٌٝ، ا٫عتراز.  

 ايتخٌٜٛ بني املطازات ٚا٭قطاّ ،ايتخٌٜٛ َٔ ا٫ْتعاّ ي٬ْتطاب ٚايعهظ. 

  اضتُساز تطعٌٝ ايط٬ب ٚايطايبات املطتعدٜٔ إىل ٚقت َتأخس َٔ بدا١ٜ

  .ِ ايؿضٌ ايدزاضٞ ايثاْٞايؿضٌ ايدزاضٞ  ٜٚكرت  قبٛهل

ايتأخس يف زؾا َطٛغات ط٬ب ٚطايبات ايدزاضات ايعًٝا بدا١ٜ نٌ ؾضٌ دزاضٞ  .4

 .يدٜٓا َٔ قبٌ ايٛحدات ايتع١ًُٝٝ إلدزاجِٗ ع٢ً ايٓعاّ

نثست ا٫تضاٍ ٚاملساجع١ َٔ قبٌ املٛظؿني ٚأعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف اؾاَع١ ٫لاش  .5

 .ِٗٚبٓات املعا٬َت املتعًك١ بأبٓا٥ِٗ

 أقطاّٚجٛد قٝاّ أٚيٝا٤ أَٛز بعض ايطايبات باملساجع١ إللاش َعا٬َتٗٔ ع٢ً ايسغِ َٔ  .6

 يدٜٓا يف َسنص دزاض١ ايطايبات إللاش املعا٬َت املتعًك١ بٗٔ.

اشدٚاج١ٝ ٚصٍٛ املعا٬َت صٛز٠  ِ اصٌ املعا١ًَ ٜهٕٛ ضبب يف عدّ الاش املعا١ًَ   .7

 .ٌ ميهٔ ايعٌُ عًٝٗاصٛز٠ ٚيٝظ اص يف ٚقتٗا احملدد ٭ْٗا
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 ثالثًا: همرتحاخ لتجاوش العىائك:

إصداز قساز إدازٟ ًَصّ َٔ َعايٞ َدٜس اؾاَع١ يعُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا بتؿعٌٝ ايٓعاّ  .1

 ايػاٌَ يًطايب ) ايربْاَج اـاظ بايدزاضات ايعًٝا ( ٚا٫ضتؿاد٠ َٓ٘.

زع ٚتكِٝٝ ايٓعاّ ايػاٌَ عكد اجتُاع خاظ بعُاد٠ تك١ٝٓ املعًَٛات يف اؾاَع١ يتدا .2

)املسح١ً اؾاَع١ٝ ( َا امل تضني يف إداز٠ املهاؾآت ٚايبد٫ت ايط٬ب١ٝ خ٬ٍ عًُِٗ 

 .ٖا 1424/1426ايعاّ ايدزاضٞ  ع١ًٝ َٓر

إصداز قساز إدازٟ َٔ َعايٞ َدٜس اؾاَع١ ؾُٝا ايٛحدات ايتع١ًُٝٝ با٫يتصاّ ٚايتكٝد  .3

ايكبٍٛ ٚايتطعٌٝ ٚاملطع١ً ع٢ً ايٓعاّ ؾُٝا  باملٛاعٝد احملدد٠ َٔ قبٌ عُاد٠ غ٪ٕٚ

ٜتعًل بايتطعٌٝ ٚاملتػريات يف بدا١ٜ نٌ ؾضٌ دزاضٞ ايرٟ بدٚزٙ ضٛف ٜٓعهظ 

 .َٓٗا إجيابا ع٢ً مجٝا ا٭عُاٍ ٚخاص١ ا٭نادمي١ٝ

إصداز تعُِٝ إدازٟ َٔ قبٌ َعايٞ َدٜس اؾاَع١ يًٛحدات ايتع١ًُٝٝ بسؾا مجٝا  .4

خكام ط٬ب ٚطايبات ايدزاضات ايعًٝا َا بدا١ٜ نٌ املطٛغات املطًٛب١ يضسف اضت

صسف اضتخكاقات ايط٬ب  ؾضٌ دزاضٞ يعُاد٠ غ٪ٕٚ ايط٬ب حت٢ ٫ ٜتِ ايتأخس يف

 .ٚايطايبات

إصداز تعُِٝ إدازٟ ؾُٝا ايٛحدات ايتع١ًُٝٝ بعدّ املساجع١ ٚا٫تضاٍ بعُاد٠ غ٪ٕٚ  .5

اؾاَع١ ٚتٛجٝ٘ َعايٝ٘ هلِ بأْ٘ ايط٬ب إلْٗا٤ املعا٬َت اـاص١ بأبٓا٤ املٓطٛبني يف 

ٜٛجد أقطاّ مما ١ً يًعُاد٠ يف َسنص دزاض١ ايطايبات ٚميهٔ يًطايب١ ا٫عتُاد ع٢ً 

ْؿطٗا بالْٗا٤ ناؾ١ اإلجسا٤ات املطًٛب١ دٕٚ اؿاج١ ملساجع١ ٚيٞ أَسٖا يًعُاد٠ ٚايرٟ 

 ع١.ٜطؿس عٓ٘ ايتأخس يف الاش نثري َٔ ا٭عُاٍ املتعًك١ يط٬ب ٚطايبات اؾاَ
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 العوادج لشئوى األنشطح الطالتيح وكالح
 ايٓؿاط ايهؿفٞإزاض٠ 

 إزاض٠ ايٓؿاط االدتُاعٞ

 إزاض٠ ايٓؿاط ايجكايف

 إزاض٠ ْازٟ ايطالب

 ايطٜاع١ٝ ايؿؤٕٚإزاض٠ 
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 وكالح العوادج لشئوى األنشطح الطالتيح

 
 

 ٚصف ايٛناي١:

بعُٝاااد غااا٪ٕٚ ايطااا٬ب ٚتكاااّٛ عًااا٢ َباغاااس٠ ْػااااطات     تاااستبط ٚنايااا١ ايعُااااد٠ يٮْػاااط١ ايط٬بٝااا١  

مبعا٫تٗاااااا املتعااااادد٠، ٚتػاااااسف عًااااا٢ إدازات ا٭ْػاااااط١ ايط٬بٝااااا١، ٚايػااااا٪ٕٚ  اي٬صاااااؿ١ٝايطااااا٬ب 

 ايسٜاع١ٝ، ْٚادٟ ايط٬ب.

 

    أٖساف ٚناي١ ايعُاز٠ يألْؿط١ ايطالب١ٝ:

 .ْػط١ ايط٬ب١ٝ ٚؾل َٓٗع١ٝ تسب١ٜٛ ٚإداز١ٜ ع١ًُٝ ٚقه١ُ٭إداز٠ ا .1

ف عًااااا٢ احتٝاجاااااات ايطااااا٬ب ايدٜٓٝااااا١ ٚايٓؿطااااا١ٝ ٚا٫جتُاعٝااااا١ ٚايثكاؾٝااااا١ ٚايعًُٝااااا١،      ايتعاااااس .2

 َٚساعا٠ ذيو عٓد تضُِٝ ٚبٓا٤ ٚإداز٠ ايرباَج ٚا٭ْػط١ ايط٬ب١ٝ.

إتاحااااا١ ايؿسصااااا١ ٭نااااارب عااااادد ممهااااأ َااااأ ايطااااا٬ب ٚايطايباااااات باملػاااااازن١ يف باااااساَج          .3

   ا٭ْػط١ ايط٬ب١ٝ اييت تكُٝٗا ايعُاد٠.

 .إقا١َ بساَج ايٓػاط ايط٬بٞبات ت١٦ٝٗ ٚتٛؾري َتطً .4

 
ٚتتُثااٌ َٓعااصات ايٛناياا١ عطااب اؾااداٍٚ ايتايٝاا١ ٚاياايت تعهااظ ا٭ْػااط١ املكاَاا١ خاا٬ٍ ايعاااّ        

 ٖا:1433/1434ايدزاضٞ 

  

 ٚناي١ ايعُاز٠ يألْؿط١ ايطالب١ٝ

 ْازٟ ايطالب
إزاض٠ ايؿؤٕٚ  

 ايطٜاع١ٝ

إزاض٠ ايٓؿاط 

 االدتُاعٞ

إزاض٠ ايٓؿاط 

 ايجكايف

إزاض٠ ايٓؿاط 

 ايهؿفٞ
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 ادازج النشاط الكشفي
 

 :اإلزاض٠ٚصف            

 ايٓػااااط ايهػاااؿٞ إىل إعاااداد ايػااااب إعاااداد ناااا٬َث َااأ ايٓاااٛاحٞ ايرتبٜٛااا١         إداز٠ ٗااادف ت

 .ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايثكاؾ١ٝ ٚايبد١ْٝ

 اجناشاخ اإلدازج:
 ٖا1434/1435 يعاّ ايسضاغٞ األْؿط١ ايهؿف١ٝ املكا١َ خالٍ ا

 املؿاضنني ايٓؿاط ّ

 طايب 90 إقا١َ ايًكا٤ ا٭ضبٛعٞ يف َعطهس اؾٛاي١ 1

 طايب 50 تٓعِٝ يكا٤ َعايٞ َدٜس اؾاَع١ َا ايطًب١ املطتعدٜٔ 2

 طايب 190 يًُػازن١ يف اـد١َ ايعا١َ يغٝٛف ايسمحٔاملعطهس اإلعدادٟ  3

 طايب 115 املػازن١ يف َعطهسات اـد١َ ايعا١َ ـد١َ عٝٛف ايسمحٔ 4

 طايب 45 إقا١َ دٚز٠ تطٜٛس ايرات يط٬ب اؾٛاي١ 5

 طايب 60 إقا١َ املعطهس اـًٟٛ مبعطهس اؾٛاي١ 6

 طايب 55 تٓعِٝ امل٪متس ا٭ٍٚ يرٟٚ ا٫حتٝاجات اـاص١ 7

 طايب 30 املػازن١ يف ؾعايٝات أضبٛع ايػعس٠ يف َعطهس اؾٛاي١ 8

 طايب 35 املػازن١ يف املػسٚع ايهػؿٞ ايٛطين ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ ْٚعاؾتٗا يف َد١ٜٓ اؾبٌٝ 9

 ط٬ب 5 املػازن١ يف كِٝ زضٌ ايط٬ّ ايعاملٞ املكاّ يف اْدْٚٝطٝا 10

 طايب 60 ـًٝعٞاملػازن١ يف تٓعِٝ ا٭ضبٛع ايثكايف ا 11

 طايب 40 إقا١َ دٚز٠  كاؾ١ ايتطٛع يط٬ب اؾٛاي١ 12

 طايب 40 إقا١َ دٚز٠ إداز٠ ايٛقت يط٬ب اؾٛاي١ 13

 ط٬ب 5 املػازن١ يف دٚز٠ زضٌ ايط٬ّ ايعامل١ٝ املكا١َ يف بسٜطاْٝا 14
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 ادازج النشاط الثمايف

 

 :اإلزاض٠ٚصف 

ت٘ تهاااٜٛٔ غ ضاااٝتُٓٝااا١ ؾهاااس ايطاياااب ٚامل تًؿااا١ يف ايثكاااايف عااارب بسافااا٘  ػااااطايٓ ٜطااااِٖ

ٚايعًُٝاا١  ٚايثكاؾٝاا١ٚصااكًٗا ٚايعُااٌ عًاا٢ تُٓٝاا١ َٛاٖباا٘ ٚقدزاتاا٘ اإلبداعٝاا١ يف اجملااا٫ت ا٭دبٝاا١    

 .امل تًؿ١
 اجناشاخ اإلدازج:

 ٖا1434/1435يعاّ ايسضاغٞ  األْؿط١ ايجكاف١ٝ املكا١َ خالٍ ا

 املؿاضنني ايتاضٜذ ايٓؿاط ّ

 طايب 45 ٖا2/11/1434 ١ ايكضري٠َػابك١ ايكض 1

 طايب 66 ٖا22/12/1434 َػابك١ املكاي١ 2

3 
 ٚايع١ًُٝ يًهًٝات ٚاملعاٖس ايعًٝا ٚاالدتُاع١َٝػابك١ ايبشٛخ ايجكاف١ٝ 

 
 طايب 40 ٖا14/1/1435

 طايب 46 ٖا5/2/1435 َػابك١ ؾاعط ادتاَع١ 4

 طايب 60 ٖا15/2/1435 ٚجتٜٛسٙ دا٥ع٠ األَري غًُإ بٔ عبسايععٜع ذتفغ ايكطإٓ ايهطِٜ 5

 طايب 130 ٖا24/4/1435 ٖا1435َػابك١ سفغ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚجتٜٛسٙ يًهًٝات ٚاملعاٖس ايعًٝا  6

7 
املؿاضن١ يف االغبٛع ايجكايف ايػازؽ ٚايعؿطٜٔ املكاّ يف ادتاَع١ اإلغال١َٝ يف إغالّ 

 آباز
 طالب 5 ٖا15/5/1435

 طايب 80 ٖا15/6/1435 ٖا1435يًهًٝات ٚاملعاٖس ايعًٝا َػابك١ اذتسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜف  8

 طايب 50 ٖا6/7/1435 َػابك١ املػاد١ً ايؿعط١ٜ 9
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 االجتواعيادازج النشاط 
 

 :اإلزاض٠ٚصف 

ايٓػاااط ا٫جتُاااعٞ إىل زعاٜاا١ ايُٓااٛ ا٫جتُاااعٞ يًطاا٬ب َاأ خاا٬ٍ تااٛؾري اْطااب      إداز٠طااع٢ ت

 .انتػاف َٛاٖبِٗ ٚقدزاتِٗ يضكًٗا ٚتُٓٝتٗا ايعسٚف اييت تطاعد ايط٬ب ٚايطايبات ع٢ً

 

 اجناشاخ اإلدازج:
 ٖا1434/1435يعاّ ايسضاغٞ  املكا١َ خالٍ ا االدتُاع١ٝاألْؿط١ 

 املؿاضنني تاضٜذ اي ايٓؿاط ّ

 َفتٛح ٖا21/7/1434 استفاٍ ايعامل بايّٝٛ ايعاملٞ ملهافش١ ايتسخني 1

 َؿاضى 600 ٖا15/6/1434 ايرباَر ايتطٛع١ٝ 2

 َفتٛح ٖا 22/4/1434 (36املؿاضن١ يف إقا١َ فعايٝات أغبٛع ايؿذط٠ اٍ )  3

 طالب  5 ٖا5/2/1434 املؿاضن١ يف ايعٜاض٠ ايطالب١ٝ ايطابع١ ٚايعؿطٕٚ ظاَع١ داظإ 4

 طايب 14 ٖا25/12/1434 تٓعِٝ ايعٜاض٠ ايطالب١ٝ ملضابٞ سٛازخ ايػٝاضات 5

 طايب 14 ٖا14/1/1435 و غعٛزتٓعِٝ ايعٜاض٠ ايطالب١ٝ دتاَع١ املً 6

 طايب 14 ٖا2/4/1434 تٓعِٝ ظٜاض٠ تعطٜف١ٝ دتاَع١ ايػًطإ قابٛؽ بػًط١ٓ عُإ 7

 طايب 14 ٖا5/2/1435 تٓعِٝ ايعٜاض٠ ايطالب١ٝ ملٓطك١ األسػا٤ 8

 طايب 14 ٖا10/1/1435 تٓعِٝ ايعٜاض٠ ايطالب١ٝ دتاَع١ ايسَاّ 9

 طايب 14 ٖا2/12/1434 يؿٛض٣تٓعِٝ ايعٜاض٠ ايطالب١ٝ جملًؼ ا 10

11 
املؿاضن١ يف املًتك٢ ارتاَؼ يًذاَعات ايػعٛز١ٜ ايصٟ تٓعِ 

 ٚتػتغٝف٘ داَع١ داظإ
 طالب   3 ٖا9/4/1435
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 نادي الطالبادازج 
 

 :اإلزاض٠ٚصف 

ٜااستبط ْااادٟ ايطاا٬ب بٛنٝااٌ ايعُاااد٠ يٮْػااط١ ايط٬بٝاا١، ٜٚٗاادف إىل تكاادِٜ فُٛعاا١ َاأ          

 .١ مبعا٫تٗا امل تًؿ١ يط٬ب ايطهٔ اؾاَعٞايرباَج ٚا٭ْػط

 اجناشاخ اإلدازج:
 ٖا1434/1435يعاّ ايسضاغٞ  األْؿط١ املكا١َ بٓازٟ ايطالب خالٍ ا

 املؿاضنني ايتاضٜذ ايربْاَر ّ

 طايب 170 ٖا2/11/1434 نًُات طالب١ٝ بعس ايضال٠ مبػذس اإلغهإ 1

 طايب 730 ٖا2/11/1434 تعطف ع٢ً داَعتو 2

 طايب 40 ٖا4/11/1434 ض٠ ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚاإلغاثٞ يف األظَات ٚايهٛاضخزٚ 3

 َفتٛح ٖا7/11/1434 ًَتك٢ ادتُع١ يطالب اإلغهإ ادتاَعٞ يف خ١ُٝ ايٓازٟ 4

 طايب 250 ٖا9/11/1434 ستاعطات ٚزضٚؽ ع١ًُٝ يف َػذس اإلغهإ 5

 طايب 100 ٖا9/11/1434 يكا٤ ضٚاز املباْٞ ايػه١ٝٓ 6

 طايب 150 ٖا9/11/1434 خس١َ اجملتُع  بطْاَر 7

 طايب 20 ٖا9/11/1434 زٚض٠ ايطغِ بايكًِ ايطصاظ 8

 طايب 20 ٖا9/11/1434 زٚض٠ ارتط ايعطبٞ 9

 طايب 30 ٖا10/11/1434 زٚض٠ بٓا٤ ٚقٝاز٠ فطٜل ايعٌُ 10

 طايب 300 ٖا12/11/1434 ًَتك٢ ايجكافات ٚايتكايٝس 11

 طايب 600 ٖا16/11/1434 يػه١ٝٓيكا٤ات ايتعاضف يًُباْٞ ا 12

 طايب 500 ٖا16/11/1434 ايػؤاٍ األغبٛعٞ ايجكايف 13

 طايب 30 ٖا18/11/1434 ظٜاض٠ ايسضع١ٝ 14

 طايب 30 ٖا19/11/1434 ظٜاض٠ املتشف ايٛطين ايػعٛزٟ 15

 طايب 22 ٖا23/11/1434 زٚض٠ ايطغِ ايتؿهًٝٞ 16

 طايب 350 ٖا23/11/1434 إ ادتاَعٞإقا١َ سًكات حتفٝغ ايكطإٓ مبػذس اإلغه 17

 طايب 35 ٖا24/11/1434 زٚض٠ األضؾف١ اإليهرت١ْٝٚ ٚسفغ ايٛثا٥ل 18

 طايب 450 ٖا1/12/1434 فطٚع 9املػابكات ايف١ٝٓ ايفض١ًٝ يطايبات ادتاَع١ عسز  19

 طايب 200 ٖا17/12/1434 َػابك١ خطٝب ايٓازٟ 20
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 ٖا1434/1435يعاّ ايسضاغٞ  ٍ اتابع األْؿط١ املكا١َ بٓازٟ ايطالب خال

 املؿاضنني ايتاضٜذ ايربْاَر ّ

21 
 –املػابكات ايطٜاع١ٝ بايٓازٟ يف األيعاب ايتايٞ:  ) تٓؼ ايطاٚي١ 

 نط٠ ايكسّ ايٝس١ٜٚ االيهرت١ْٝٚ( –فطفريا -ٖٛنٞ  –بًٝاضزٚ 
 طايب 550 ٖا18/12/1434

 طايب 30 ٖا23/12/1434 ايعطض املػطسٞ 22

 طايب 45 ٖا25/12/1434 ١ٝ يًُٓطك١ ايؿطق١ٝتعطٜف ١ضسً 23

 طايب 180 ٖا1/1/1435 َػابك١  اغتُع  ٚ ادب 24

25 
 بطْاَر ًَتك٢ ايؿباب

 ) ثكايف تطفٝٗٞ( ايطابع
 طايب 350 ٖا1/1/1435

 طايب 25 ٖا2/1/1435 زٚض٠ َٗاضات سٌ املؿهالت ٚاختاش ايكطاضات 26

 طايب 45 ٖا3/1/1435 ضس١ً تعطٜف١ٝ ملٓطك١ داظإ 27

 طايب 300 ٖا6/1/1435 املػابك١ ايجكاف١ٝ ) فطغإ ايٓازٟ ( 28

 طايب 23 ٖا7/1/1435 زٚض٠ ايتضٜٛط ايفٛتٛغطايف 29

 طايب 25 ٖا10/1/1435 زٚض٠ إزاض٠ ايٛقت ٚحتسٜس األٚيٜٛات ايسضاغ١ٝ 30

 طايب 200 ٖا14/1/1435 1بطْاَر َػتؿاضى  31

 طايب 30 ٖا15/1/1435 ظٜاض٠ إغتاز املًو فٗس ايسٚيٞ 32

 طايب 45 ٖا17/1/1435 ١ً َه١ املهط١َضس 33

 طايب 30 ٖا22/1/1435 ظٜاض٠ َطاض املًو خايس ايسٚيٞ 34

 طايب 25 ٖا23/1/1435 زٚض٠ َٗاضات االتضاٍ ٚايتعاٌَ َع اآلخطٜٔ 35

 طايب 30 ٖا29/1/1435 ظٜاض٠ َطنع األَري غًُإ 36

 َفتٛح ٖا29/1/1435 ايٓس٠ٚ أٚ ايٛضؾ١ ايطالب١ٝ 37

 طايب 25 ٖا30/1/1435 زٚض٠ َٗاضات ايعطٚض ايتكسمي١ٝ 38

 طايب 22 ٖا5/2/1435 زٚض٠ ايٓشت ع٢ً ارتؿب 39

 طايب 45 ٖا6/2/1435 ضس١ً ايّٝٛ ايٛاسس) ضس١ً بط١ٜ تطف١ٝٗٝ يّٝٛ ٚاسس ( 40

 ايبط 150 ٖا14/2/1435 إقا١َ َعطض يف أسس األَانٔ ايعا١َ ملس١ٜٓ ايطٜاض 41
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 ٖا1434/1435يعاّ ايسضاغٞ  تابع األْؿط١ املكا١َ بٓازٟ ايطالب خالٍ ا

 املؿاضنني ايتاضٜذ ايربْاَر ّ

42 
إعساز َٓتدب َػطسٞ يًذاَع١ يًُؿاضن١ يف ايرباَر اييت تٓعِ 

 يًذاَعات ايػعٛز١ٜ
 طايب 60 ٖا16/2/1435

43 
 –اضزٚ بًٝ –بطٛي١ األبطاٍ يف األيعاب ايتاي١ٝ : ) تٓؼ ايطاٚي١ 

 نط٠ ايكسّ ايٝس١ٜٚ االيهرت١ْٝٚ( –فطفريا -ٖٛنٞ 
 طايب 600 ٖا21/2/1435

 طايب 45 ٖا24/2/1435 يًُس١ٜٓ املٓٛض٠ ١ضسً 44

 طايب 400 ٖا2/4/1435 إقا١َ سًكات حتفٝغ ايكطإٓ مبػذس اإلغهإ ادتاَعٞ 45

 طايب 770 ٖا2/4/1435 تعطف ع٢ً داَعتو 46

 طايب 45 ٖا12/4/1435 يًُٓطك١ ايؿطق١ٝ ١ضسً 47

 طايب 20 ٖا15/4/1435 زٚض٠ ايتؿهٌٝ بايػرياَٝو 48

 طايب 35 ٖا17/4/1435 زٚض٠ اإلغعافات األٚي١ٝ 49

 طايب 120 ٖا17/4/1435 يكا٤ ضٚاز املباْٞ ايػه١ٝٓ 50

 طايب 20 ٖا23/4/1435 زٚض٠ خط ايطقع١ 51

 طايب 23 ا23/4/1435ٖ زٚض٠ ضغِ األبعاز ايجالث١ٝ بكًِ ايطصاظ 52

 طايب 30 ٖا24/4/1435 زٚض٠ ايتعاٌَ َع املهتب١ ٚآيٝات ايبشح 53

 طايب 45 ٖا26/4/1435 ١ً َه١ املهط١َضس 54

 طايب 180 ٖا1/5/1435 َػابك١ )ايعٜاضات ايجكاف١ٝ( 55

 طايب 25 ٖا2/5/1435 زٚض٠ َٗاضات ايتٛاصٌ اإلْػاْٞ ٚتكبٌ اآلخطٜٔ 56

 طايب 500 ٖا3/5/1435 املعطض ايفين ارتاَؼ 57

 طايب 45 ٖا4/5/1435 ضس١ً املس١ٜٓ املٓٛض٠ 58

59 
 –املػابكات ايطٜاع١ٝ بايٓازٟ يف األيعاب ايتايٞ: ) تٓؼ ايطاٚي١ 

 نط٠ ايكسّ ايٝس١ٜٚ االيهرت١ْٝٚ( –فطفريا-ٖٛنٞ  –بًٝاضزٚ 
 طايب 500 ٖا8/5/1435

 طايب 23 ٖا9/5/1435 زٚض٠ َٗاضات ايتفهري اإلبساعٞ 60

 طايب 35 ٖا10/5/1435 ايعطض املػطسٞ 61

 طايب 45 ٖا13/5/1435 ضس١ً ايّٝٛ ايٛاسس) ضس١ً بط١ٜ تطف١ٝٗٝ يّٝٛ ٚاسس ( 62

 طايب 650 ٖا23/5/1435 يًفضٌ ايجاْٞ ايػه١ٝٓ يكا٤ات ايتعاضف يًُباْٞ 63

 طايب 190 ٖا24/5/1435 بطْاَر خس١َ اجملتُع 64
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 ٖا1434/1435يعاّ ايسضاغٞ  ب خالٍ اتابع األْؿط١ املكا١َ بٓازٟ ايطال

 املؿاضنني ايتاضٜذ ايربْاَر ّ

 طايب 420 ٖا2/6/1435 ) ثكايف تطفٝٗٞ( ارتاَؼ بطْاَر ًَتك٢ ايؿباب 65

 طايب 210 ٖا6/6/1435 َػابك١  اغتُع  ٚ ادب 66

 طايب 18 ٖا7/6/1435 زٚض٠ ارتط ايسٜٛاْٞ 67

 طايب 25 ٖا8/6/1435 ايؿدضٞ االغرتاتٝذٞزٚض٠ ايتدطٝط  68

69 
ضس١ً  طالب١ٝ يًطالب املتُٝعٜٔ يف سًكات ايتشفٝغ ظاَع إغهإ 

 ايطالب
 طايب 45 ٖا9/6/1435

 طايب 180 ٖا13/6/1435 2بطْاَر َػتؿاضى  70

 طايب 400 ٖا15/6/1435 بطْاَر أنتؿف َٖٛبتو 71

 َفتٛح طٛاٍ ايعاّ ًَتك٢ ادتُع١ يطالب اإلغهإ ادتاَعٞ يف خ١ُٝ ايٓازٟ 72

 َفتٛح طٛاٍ ايعاّ ايػؤاٍ األغبٛعٞ ايجكايف 73

 َفتٛح طٛاٍ ايعاّ ستاعطات ٚزضٚؽ ع١ًُٝ يف َػذس اإلغهإ 74

 طايب 45 ٖا16/6/1435 ضس١ً تعطٜف١ٝ ملٓطك١ سا٥ٌ 75

 طايب 18 ٖا20/6/1435 ضس١ً زٚي١ٝ إىل اغرتايٝا 76

 طايب 500 ٖا22/6/1435 املعطض ايتٛعٟٛ ارتاَؼ 77

78 
 –بًٝاضزٚ  –بطٛي١ األبطاٍ يف األيعاب ايتاي١ٝ : ) تٓؼ ايطاٚي١ 

 نط٠ ايكسّ ايٝس١ٜٚ االيهرت١ْٝٚ( –فطفريا -ٖٛنٞ 
 طايب 150 ٖا5/7/1435

 طايب 120 ٖا5/7/1435 أَػ١ٝ ؾعط١ٜ 79
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 الشئوى السياضيحادازج 

 

 :اإلزاض٠ٚصف 

ط١ ايط٬بٝاا١ ٚ ؽااتط باإلغااساف عًاا٢   تااستبط إداز٠ ايػاا٪ٕٚ ايسٜاعاا١ٝ بٛنٝااٌ ايعُاااد٠ يٮْػاا   

 .املد١ٜٓ اؾاَع١ٝ ٚتٓؿٝر بساَج ايٓػاط ايسٜاعٞباملٓػآت ايسٜاع١ٝ 

 

 اجناشاخ اإلدازج:
 

 ٖا1434/1435ايسٚضات املكا١َ خالٍ ايعاّ 

 ايعسز َهإ ايٓؿاط ٚقت ايتٓفٝص ايٓؿاط ّ

 60 ايضاي١ ايطٜاع١ٝ 1/7/1435 زٚض٠ ايًٝاق١ ايبس١ْٝ ٚختفٝف ايٛظٕ 21

 - ايضاي١ ايطٜاع١ٝ 1/5/1435 زٚض٠ تعًِٝ فٕٓٛ ادتٛزٚ 22

 35 ايضاي١ ايطٜاع١ٝ 1/5/1435 زٚض٠ املٓؿطات 23

 30 املػبح املػط٢ ايفضٌ األٍٚ زٚض٠ تعًِٝ ايػطؼ 24

 60 املػبح 28/10/1434 اإلْكاش يف ايػباس١زٚض٠  25

 - املػبح - زٚض٠ تعًِٝ َػتذسٟ ايػباس١ 26

 
 

 ٖا1434/1435ييت مت تٓعُٝٗا أٚ اغتغافتٗا خالٍ ايعاّ ايبطٛالت ا

 ايٓؿاط ّ

 أٚملبٝاز ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ )نط٠ ايكسّ/نط٠ ايطا٥ط٠/ايعاب ايك٣ٛ/ايػباس١/اخرتام ايغاس١ٝ 1

 بطٛي١ اهل٦ٝات يف ايهاضاتٝ٘ 2

 يًذاَعات ايػعٛز١ٜ بطٛي١ ايتٓؼ األضعٞ 3

 زٚضٟ ايسضد١ األٚىل يهط٠ ايكسّ 4

 ف١ عسز َٔ ايفطم ايطٜاع١ٝ يًتسضٜبات يف االغتاز ايطٜاعٞاغتغا 5
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 ٖا1434/1435خالٍ ايعاّ املؿاضى فٝٗا ايبطٛالت 

 ايعسز َهإ ايٓؿاط ٚقت ايتٓفٝص ايٓؿاط ّ

 123 ايضاي١ املػطا٠ 21/1/1435 بطٛي١ نطٙ ايػ١ً يًهًٝات 1

 326 اإلغتاز ايطٜاعٞ 11/11/1434 بطٛي١ نط٠ ايكسّ يًهًٝات 2

 196 ايضاي١ املػطا٠ 2/12/1434 بطٛي١ نط٠ ايطا٥ط٠ يًهًٝات 3

 42 ايضاي١ املػطا٠ 9/11/1434 بطٛي١ ايطاٚي١ يًهًٝات 4

 80 املػبح 25/4/1435 بطٛي١ ايػباس١ يًهًٝات 5

 82 اإلغتاز ايطٜاعٞ 6/7/1435 بطٛي١ أيعاب ايك٣ٛ يًهًٝات 6

 73 اإلغتاز ايطٜاعٞ 11/11/1434 بطٛي١ اخرتام ايغاس١ٝ يًهًٝات 7

 200 املالعب 6/6/1434 بطٛي١ مخاغٝات نط٠ ايكسّ يًُباْٞ ايػه١ٝٓ 8

 25 ايؿُاي١ٝ داَع٘ اذتسٚز 26/11/1433 يًذاَعات ايػعٛز١ٜ ايطاٚي١ نط٠بطٛي١  9

 15 ؾكطا٤داَع١  21/11/1434 يًذاَعات ايػعٛز١ٜ اخرتام ايغاس١ٝبطٛي١  10

 30 أّ ايكط٣داَع١  9/4/1435 ت ايػعٛز١ٜيًذاَعا أيعاب ايك٣ٛبطٛي١  11

 30 ١ جنطإداَع 10/1/1435 يًذاَعات ايػعٛز١ٜ ايطا٥ط٠ نط٠بطٛي١  12

 15 داَع١ داظإ 26/4/1435 يًذاَعات ايػعٛز١ٜ هط٠ ايطا٥ط٠ ايؿاط١ٝ٦ايبطٛي٘  13

 25 داَع١ املًو عبسايععٜع 4/4/1435 يًذاَعات ايػعٛز١ٜ ايػ١ًبطٛي١ نط٠  14

 35 داَع١ املًو غعٛز 27/12/1435 يًذاَعات ايػعٛز١ٜ ايكسّ طٛي١ نط٠ب 15

 25 ايسَاّداَع٘  11/5/1435 يًذاَعات ايػعٛز١ٜ ايػباس١بطٛي١  16

 20 املًو عبسايععٜعداَع١  10/6/1435 يًذاَعات ايػعٛز١ٜ زٚبطٛي١ ادتٛ 17

 25 ادتٛفداَع١  4/1/1435 يًذاَعات ايػعٛز١ٜ ايهاضاتٝ٘بطٛي١  18

 15 اإلَاّداَع١  8/2/1435 يًذاَعات ايػعٛز١ٜ بطٛي١ ايتٓؼ األضعٞ 19

 168 االغتاز ايطٜاعٞ 20/6/1435 نأؽ عُاز٠ ؾؤٕٚ ايطالب يهط٠ ايطا٥ط٠ 20

 15 داَع١ املًو عبسايععٜع 12/11/1434 بطٛي١ االحتاز ايطٜاعٞ يف ايفطٚغ١ٝ 21

 20 داَع١ ايطا٥ف 25/1/1435 بطٛي١ ادتٛزٚ يًذاَعات ايػعٛز١ٜ 22

 15 داَع١ أّ ايكط٣ 19/4/1435 بطٛي١ ايعاب ايك٣ٛ يصٟٚ االستٝادات ارتاص١ 23

 15 داَع١ املًو عبسايععٜع 17/6/1435 بطٛي١ نط٠ اهلسف يصٟٚ االستٝادات ارتاص١ 24
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 ٖا1434/1435إمجايٞ أعساز املطتازٜٔ يًُٓؿآت ايطٜاع١ٝ خالٍ ايعاّ ادتاَعٞ 

 عسز املطتازٜٔ املٓؿا٠ ّ

 90,275 املالعب ارتاضد١ٝ 1

 85,350 املػابح 2

 38,267 ايضاي١ ايطٜاع١ٝ 3

 27,450 اإلغتاز ايطٜاعٞ 4

 241,317 اإلمجايٞ

 
 ٖا1434/1435االجناظات اييت سككتٗا ادتاَع١ خالٍ ايعاّ ادتاَعٞ 

 املاااااااطنااااااااااع ايااُٝااسايٝاااااا١ ايًاااعبااااا١ ّ

 ع٢ً ادتاَعات ايػعٛز١ٜ ايجاْٞ ايفغ١ٝاملٝساي١ٝ  ايتٓاااااؼ األضعااااٞ 1

 ع٢ً ادتاَعات ايػعٛز١ٜ ايجايح ايربْٚع١ٜاملٝساي١ٝ  ايهاااااط٠ ايطااا٥ط٠ 2

 ع٢ً ادتاَعات ايػعٛز١ٜ ايجايح ايربْٚع١ٜاملٝساي١ٝ  ايهاااااااااضاتٝ٘ 3

 ١ح ع٢ً ادتاَعات ايػعٛزٜايجاي املٝساي١ٝ ايربْٚع١ٜ ايػباااااااااس١ 4

 ع٢ً ادتاَعات ايػعٛز١ٜ ايطابع - ايهاااااطٙ ايؿاط١ٝ٦ 5

 يف إسس٣ َٗاضات ضٜاع١ ايكٛيف املٝساي١ٝ ايصٖب١ٝ فطزٟ /ضٜاع١ ايكٛيف 6

 يف إسس٣ َٗاضات ضٜاع١ ايكٛيف املٝساي١ٝ ايفغ١ٝ فطزٟ /ضٜاع١ ايكٛيف 7
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 ٖا1434/1435 ايعاّ ايسضاغٞخالٍ  ايطٜاع١ٝ ايبطٛالتاملؿاضنني يف ايطالب أعساز 

 ايه١ًٝ

 ايبطٛالت

نأؽ عُاز٠ 

 ؾؤٕٚ ايطالب

نط٠ 

 ايػ١ً

ايعاب 

 ايك٣ٛ

نط٠ 

 ايطاٚي١

نط٠ 

 ايطا٥ط٠

نط٠ 

 ايكسّ

اخرتام 

 ايغاس١ٝ
 اجملُٛع

 79 5 24 15 5 6 12 12 ايؿطٜع١

 69 4 21 15 3 6 8 12 أصٍٛ ايسٜٔ

ايًػ١ 

 ايعطب١ٝ
12 12 6 4 15 23 4 76 

 72 6 25 15 2 5 7 12 اإلعالّ

 65 4 25 15 2 4 3 12 ايسع٠ٛ 

ايًػات 

 ٚايرتمج١
12 7 5 2 14 24 5 69 

اذتاغب 

 اآليٞ
12 5 5 2 13 22 8 67 

 73 8 24 13 3 7 6 12 االقتضاز

 77 8 23 15 4 7 8 12 ايطب

َعٗس تعًِٝ 

ايًػ١ 

 ايعطب١ٝ

12 25 9 5 15 25 7 98 

ايؿطٜع١ 

 باإلسػا٤
12 12 6 3 15 25 5 78 

ايعًّٛ 

 ايتطبٝك١ٝ
12 6 6 3 13 24 3 67 

ايعًّٛ 

 االدتُاع١ٝ
12 6 5 2 12 21 3 61 

  59 3 20 11 2 5 6 12 اهلٓسغ١
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 وكالح العوادج لشئوى ادلنح الدزاسيح
 إزاض٠ ايطعا١ٜ ٚايتٛدٝ٘

 إزاض٠ ايكبٍٛ ٚايتػذٌٝ 

 إزاض٠ ؾؤٕٚ طالب املٓح
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 الدزاسيحلح العوادج لشئوى ادلنح وكا
 
 

 
 

 ٚصف ايٛناي١:

تااااستبط بعُٝااااد غاااا٪ٕٚ ايطاااا٬ب ٚتتااااٛىل غاااا٪ٕٚ طاااا٬ب املاااآح بػااااهٌ عاااااّ  )املاااآح ايداخًٝاااا١       

ٚاـازجٝااااا١ ( ابتااااادا٤  َااااأ اضااااات٬ّ ًَاااااـ ايطاياااااب يف بًااااادٙ  َٚاااااسٚزاث مبتابعااااا١ ايطاياااااب أ ٓاااااا٤    

 ٌ َا خسجيٞ اؾاَع١.دزاضت٘، ٚاْتٗا٤  بت سج ايطايب، ٖرا باإلعاؾ١ إىل ايتٛاص

 

 أٖساف ايٛناي١:

تعصٜااااص َهاْاااا١  جاَعاااا١ اإلَاااااّ ٚتأنٝااااد عاملٝاااا١ زضااااايتٗا َاااأ خاااا٬ٍ قبااااٍٛ املتُٝااااصٜٔ يف      .1

 ايعا  ايعسبٞ ٚاإلض٬َٞ.

زؾاااااا َطااااات٣ٛ اـااااادَات ايعًُٝااااا١ ٚاملعٝػااااا١ٝ ٚايااااايت تكااااادَٗا اؾاَعااااا١  يطااااا٬ب املااااآح           .2

 ايدزاض١ٝ.

 جملتُا.تك١ٜٛ ايع٬ق١ ايتبادي١ٝ بني ط٬ب املٓح ٚا .3

 .ايت سج بعد ط٬ب املٓح ايدزاض١ٝ َا ايتٛاصٌ .4

 

تتُثاااااٌ أعُااااااٍ ٚنايااااا١ ايعُااااااد٠ يػااااا٪ٕٚ طااااا٬ب املااااآح بالدازاتٗاااااا اياااااث٬ا بتكااااادِٜ اـااااادَات  

 :الاشات ايٛناي١ بايتايٞاملباغس٠ يًط٬ب َٛشع١ حطب اإلدازات املرنٛز٠ 

 

 
 

 ٚناي١ ايعُاز٠ يؿؤٕٚ املٓح ايسضاغ١ٝ

 إزاض٠ ايكبٍٛ ٚايتػذٌٝ إزاض٠ ايطعا١ٜ ٚايتٛدٝ٘ إزاض٠ ؾؤٕٚ طالب املٓح
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 ادازج شئوى طالب ادلنح
 ٚصف اإلزاض٠:

١ طاااا٬ب ت٦ٝٗاااا١ ٚتٝطااااري أَااااٛز إقاَااااإىل  ٪ٕٚ املاااآح ايدزاضاااا١ٝ ٚ ٚتٗاااادفتااااستبط بٛنٝااااٌ ايعُاااااد٠ يػاااا

ملااآح ايدزاضااا١ٝ َٓااار  يطااا٬ب اهاؾااا١ اإلجاااسا٤ات ايتٓعُٝٝااا١  املااآح ايدزاضااا١ٝ َااأ خااا٬ٍ تاااٛيٞ ايكٝااااّ ب  

 .َػادزتِٗ، مبا ٜهؿٌ هلِ ايتؿسؽ يطًب ايعًِ دٕٚ َعٛقات إىلٚٚصٛهلِ 

 اجناشاخ اإلدازج
 ٖا1434/1435خالٍ ايعاّ ايسضاغٞ أعساز ْٚٛع املعاَالت املٓذع٠ 

 ايعسز ْٛع املعا١ًَ ّ

 1766 ٠خطٚز ٚعٛز 1

 125 خطٚز ْٗا٥ٞ 2

 31 إيػا٤ تأؾري٠ خطٚز ٚعٛزٙ 3

 4 إيػا٤ تأؾري٠ خطٚز ْٗا٥ٞ 4

 130 ْكٌ َعًَٛات 5

 18 إصساض اقاَ٘ بسٍ فاقس 6

 9 إعاز٠ طباع١ تأؾري٠ خطٚز ٚعٛزٙ 7

 3 متسٜس تأؾري٠ خطٚز ٚعٛزٙ 8

 776 جتسٜس اقاَ٘ 9

 5 ١اغتكساّ عا٥ً 10

 41 متسٜس دٛاظ 11

 10 غِأتعسٌٜ  12

 1 تعسٌٜ تاضٜذ املٝالز 13

 361 إصساض اقاَ٘ دسٜس٠ 14

 2 تضشٝح ضقِ ادتٛاظ باذتاغب 15

 1 قاَ٘أإعاز٠  16

 1085 ايطالب١ٝ ١ْؿطاأل 17

 122 ايطالب املتدطدني 18

 12 تدطدنيتصانط ايعٛا٥ٌ يًطالب امل 19

 363 تعٜٛض تصانط ايطالب املكبٛيني 20

 1121 ايضٝف١ٝ اإلداظ٠ 21

 5968 اجملُٛع
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 والتىجيهالسعايح ادازج 
 

 :اإلزاض٠ٚصف 

تااااااستبط بٛنٝااااااٌ ايعُاااااااد٠ يػاااااا٪ٕٚ املاااااآح ايدزاضاااااا١ٝ ٚتٗاااااادف إىل تكاااااادِٜ خاااااادَات ايسعاٜاااااا١ 

ا٫جتُاعٝااا١ ٚايتٛجٝااا٘ يطااا٬ب املااآح ايدزاضااا١ٝ َااأ خااا٬ٍ ٚحاااداتٗا اإلدازٜااا١ امل تًؿااا١، ٚتػاااسف     

عًاااا٢ أقطااااااّ ا٭ْػااااط١، ٚايتٛجٝااااا٘ ٚاإلزغاااااد، ٚقطاااااِ زعاٜاااا١ املٖٛاااااٛبني ٚاملتؿااااٛقني، ٚقطاااااِ      

 اـسجيني.

 اجناشاخ اإلدازج
 1434/1435األْؿط١ املكا١َ يطالب املٓح خالٍ ايعاّ ايسضاغٞ 

 ننياملؿاض ايٓؿاط ّ

 45 ظٜاض٠ ايبٓو االغالَٞ يف َس١ٜٓ دس٠ 1

 10 ظٜاض٠ زٚي١ َايٝعٜا 2

 150 إقا١َ يكا٤ يًطالب ؾطم اغٝا 3

 50 إقا١َ يكا٤ يًطالب اٚضبا 4

 200 إقا١َ يكا٤ يًطالب افطٜكٝا 5

 200 اذتاغب اآليٞ يًطالب دتُٝع ايطالب خالٍ ايفضٌ  زٚض٠ يف 6

ًَّا يطالب ا 7  50 ٚغٓسا بادتاَع١ ملس٠ ثالث١ أٜاّإقا١َ ًَتك٢ً عا

 250 ايربْاَر االعسازٟ يف اذتر 8

 200 بطْاَر ايتٛع١ٝ بايتعإٚ َع ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ 9

 80 بطْاَر اهلسٟ ٚاألعاسٞ بايتعإٚ َع ايبٓو اإلغالَٞ يًت١ُٝٓ 10

 1235 اجملُٛع
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 لتطىيس واجلىدج العوادج ل وكالح

 يتطٜٛط ٚادتٛز٠إزاض٠ ا

 إلزاض١ٜإزاض٠ ايتٛثٝل ٚايتك١ٝٓ ا
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 لتطىيس واجلىدجالعوادج لوكالح 
 

 
 
 
 
 
 

 

 :ايٛناي١ٚصف          

تتبااااا ٚناياااا١ ايعُاااااد٠ يًتطااااٜٛس ٚاؾااااٛد٠ تٓعُٝٝاااااث يعُٝااااد غاااا٪ٕٚ ايطاااا٬ب ٜٚكااااا عًاااا٢ عاتكٗااااا  

َج ٚأْػاااط١ ٫ صاااؿ١ٝ  َٗااااّ ايتطاااٜٛس ٚؼكٝااال اؾاااٛد٠ يف َاااا تكدَااا٘ ايعُااااد٠ َااأ خااادَات ٚباااسا    

 .اٚمبا ٜتٛانب َا ز١ٜ٩ اؾاَع١ ٚتٛجٗٗا مٛ ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠ يف مجٝا أعُاهل

 

 أٖساف ٚناي١ ايعُاز٠ يًتطٜٛط ٚادتٛز٠:         

ؼكٝااال اؾاااٛد٠ يف ناؾااا١ خااادَات ٚأْػاااط١ ايعُااااد٠ مباااا ٜتؿااال َاااا املعااااٜري املعاااد٠ َااأ قباااٌ          .1

 .اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًتكِٜٛ ٚا٫عتُاد ا٭نادميٞ

 تطٜٛس ا٭دا٤ امل٪ضطٞ ٚاإلدازٟ يعُاد٠ غ٪ٕٚ ايط٬ب. .2

 .تطٜٛس املٛازد ايبػس١ٜ داخٌ عُاد٠ غ٪ٕٚ ايط٬ب .3

 

 

 

 

 

 ٚناي١ ايعُاز٠ يًتطٜٛط ٚادتٛز٠

 إزاض٠ ايتطٜٛط ٚادتٛز٠ إزاض٠ ايتٛثٝل ٚايتك١ٝٓ اإلزاض١ٜ
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 ادازج التطىيس واجلىدج
 ٚصف اإلزاض٠: 

تتباااااا إداز٠ ايتطاااااٜٛس ٚاؾاااااٛد٠ تٓعُٝٝااااااث يٛنٝاااااٌ ايعُااااااد٠ يًتطاااااٜٛس ٚاؾاااااٛد٠، ٚتكاااااّٛ بتٓؿٝااااار      

 ل اؾٛد٠.أٖداف ايٛناي١ املستبط١ بايتطٜٛس ٚؼكٝ

 
 اجناشاخ اإلدازجأوالً: 

 ا٫ْتٗا٤ َٔ إعداد ايٛصـ ايٛظٝؿٞ ؾُٝا املٓاصب ايٛظٝؿ١ٝ بايعُاد٠. .1

ديٝاااٌ املٛظـ)حكاااٛم املٛظاااـ ٚٚاجباتااا٘ ٚإجاااسا٤ات ايػااا٪ٕٚ اإلدازٜااا١( ٚايسؾاااا بااا٘ يضااااحب        إعاااداد .2

 ايض٬ح١ٝ ٫عتُادٙ.

 .ٖا1433/1434إعداد ايتكسٜس ايطٟٓٛ يًعُاد٠ يًعاّ  .3

 َٔ اـط١ اـُط١ٝ ايتاضع١. ٖا1433/1434ٜس الاشات ايعُاد٠ خ٬ٍ ايعاّ إعداد تكس .4

 .ٖا1435/1436إعداد َػسٚع َٝصا١ْٝ ايعُاد٠ خ٬ٍ ايعاّ  .5

 تصٜٚد عُاد٠ ايتكِٜٛ ٚاؾٛد٠ باملعًَٛات اي٬ش١َ يًدزاض١ ايرات١ٝ يًعاَع١. .6

 اضتهُاٍ املعًَٛات اي٬ش١َ ملتطًبات َػسٚع ا٫عتُاد ا٭نادميٞ.   .7

 خاٍ تسغٝخات َٛظؿٞ ايعُاد٠ ع٢ً بسْاَج َعٗد اإلداز٠.إد .8

 
 العىائك وهدي تؤثريها:ثانيًا: 

 حاج١ ايٛناي١ إىل َٛظؿني َت ضضني يف ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠. .1

قًاا١ عاادد اياادٚزات ايداخًٝاا١ ٚاـازجٝاا١ يًُااٛظؿني خاصاا١ إٔ ايعُاااد٠ ٜعُااٌ بٗااا أنثااس َاأ    .2

 َٛظـ.200

 ٛهلِ يف بساَج َعٗد اإلداز٠.ق١ً عدد املٛظؿني ايرٜٔ ٜتِ اعتُاد قب .3

 

 همرتحاخ لتجاوش العىائك:ثالثًا: 
 تهثٝـ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ املت ضض١ يف فا٫ت ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠ ملٛظؿٞ ايٛناي١. .1

 شٜاد٠ عدد ايدٚزات ايداخ١ًٝ ٚاـازج١ٝ ملٛظؿٞ ايعُاد٠. .2
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 وكالح العوادج لشئوى الطالثاخ

 إزاض٠ ايؿؤٕٚ اإلزاض١ٜ

 إزاض٠ االتضاالت اإلزاض١ٜ

 إزاض٠ ايتطٜٛط ٚادتٛز٠

 إزاض٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ

 إزاض٠ ايؿؤٕٚ ايف١ٝٓ

 إزاض٠ احملاغب١ ٚايتسقٝل

 إزاض٠ األْؿط١ ٚاألْس١ٜ ايطالب١ٝ 

 إزاض٠ ارتسَات ايطالب١ٝ

 إزاض٠ ايتسضٜب ايطالبٞ

 إزاض٠ االستٝادات ارتاص١
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 وكالح العوادج لشئوى الطالثاخ

 ٚصف ايٛناي١:
تاااااستبط ٚنايااااا١ ايعُااااااد٠ يػااااا٪ٕٚ ايطايباااااات بعُٝاااااد غااااا٪ٕٚ ايطااااا٬ب ٚتػاااااسف عًااااا٢ أعُااااااٍ  

 ْٚػاطات ايعُاد٠ مبسنص ايطايبات.

 أٖساف ايٛناي١:

ايعُااااٌ عًاااا٢  ؼكٝاااال ز٩ٜاااا١ عُاااااد٠ غاااا٪ٕٚ ايطاااا٬ب بااااإٔ تهاااإٛ هلااااا ايسٜاااااد٠ يف تكاااادِٜ          .1

 تبط١ بػ٪ٕٚ ايط٬ب.اـدَات ٚتطٜٛس ايرباَج املس

اإلضاااااٗاّ يف تكااااادِٜ اـااااادَات املتُٝاااااص٠ ٚايااااارباَج ٚا٭ْػاااااط١ ايٓٛعٝااااا١ املًتصَااااا١ بايتعاااااايِٝ   .2

 ٚايكِٝ اإلض١َٝ٬.

 اختٝاز نؿا٤ات َ٪١ًٖ يتخٌُ َط٪ٚي١ٝ قٝاد٠ إدازات ٚناي١ غ٪ٕٚ ايطايبات. .3

اإلضاااااٗاّ يف ؽطاااااٝط ٚتٓؿٝااااار ا٭ْػاااااط١ ٚايااااارباَج ايط٬بٝااااا١ املتٓٛعااااا١ يتخكٝااااال زضااااااي١          .4

 اؾاَع١ يف إعداد ايطايبات يٝتخكل هلٔ ايػ ض١ٝ اإلض١َٝ٬ املتٛاش١ْ ٚاملتها١ًَ.

 تطٜٛس ايع٬قات داخٌ ٚخازج اؾاَع١ ؾُٝا خيط ا٭ْػط١ ايط٬ب١ٝ. .5

تتُثٌ أعُاٍ ٚناي١ ايعُاد٠ يػ٪ٕٚ ايطايباات بالدازاتٗاا بتكادِٜ اـادَات املباغاس٠ يًطايباات َٛشعا١        

 عٌُ نٌ إداز٠ باملٓعصات ايتاي١ٝ: حطب اإلدازات املرنٛز٠ ٜٚتُثٌ

 

 
 

 ٚناي١ ايعُاز٠ يؿؤٕٚ ايطايبات

إزاض٠ األْؿط١  

 ايطالب١ٝ

إزاض٠ ارتسَات  

 ايطالب١ٝ

إزاض٠ خسَات شٟٚ  

االستٝادات 

 ارتاص١

إزاض٠ احملاغب١  

 ٚايتسقٝل

إزاض٠ ايعالقات  

ايعا١َ  

 ٚاإلعالّ

إزاض٠ ايؿؤٕٚ  

 ايف١ٝٓ

إزاض٠ ايؿؤٕٚ  

 اإلزاض١ٜ

إزاض٠ ايتطٜٛط  

 ٚادتٛز٠
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 ادازج الشئوى اإلدازيح
ٚتتٛىل ا٭عُاٍ اإلداز١ٜ بايعُاد٠ تستبط إداز٠ ايػ٪ٕٚ اإلداز١ٜ بٛن١ًٝ ايعُاد٠ يػ٪ٕٚ ايطايبات 

 ٚتػسف ع٢ً أقطاّ  غ٪ٕٚ املٛظؿات ٚاملتابع١ ٚايٛحدات اإلداز١ٜ املطاْد٠ بايؿسٚع.

 
 اشاخ اإلدازج:اجن أواًل:

نٌ غٗس   يف يًتٛازٜخ املع١ٓٝ َطت٣ٛ اإلداز٠ مٛ ايتُٝٝص ٚايتطٜٛس ٚإلاش ا٭عُاٍ ٚؾكاث تكدّا 

 َد٣ تٓعِٝ ٚدق١ َا ٜسؾا هلِ. يف إداز٠ املتابع١ٚذيو بالغاد٠ 

 عداد بٝإ ظُٝا َٛظؿات ايعُاد٠ حيٟٛ َعًَٛات املٛظؿ١ نا١ًَ.ا ا٫ْتٗا٤ َٔ إ

ًَـ حيٜٛ٘  َٔ ايرتتٝب ٚؾل َاع٢ً َطت٣ٛ عاٍ ات مجٝا املٛظؿات ا ا٫ْتٗا٤ َٔ تٓعِٝ ًَؿ

 املٛظؿ١ َٔ غ٪ٕٚ.

إجاشات ٚإؾادات َسؾك١ بدقا٥ل ايتأخري ايػٗس١ٜ َٚا ٜتعًل بٗا َٔ تكازٜس ٚزؾا اـ٬ص١  ا

 ٚاؿطُٝات. 

 أدا٤ا إصداز تعاَِٝ ملتابع١ املٛظؿات ، َٚتابع١ اْغباطٗٔ َٔ خ٬ٍ تٛاجدٖٔ يف املهاتب  ٚ 

 اّ بايصٟ احملتػِ.أعُاهلٔ ٚ ا٫يتص

 تكِٝٝ ا٭دا٤ ايٛظٝؿٞ ملٛظؿات إداز٠ ايػ٪ٕٚ اإلداز١ٜ.ا 

 .ا٭دا٤ ايٛظٝؿٞ ايطٟٓٛ ملٛظؿات ايٛناي١ بايتٓطٝل َا َدٜسات اإلدازاتتكِٝٝ إعداد ا 

 
 العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:ثانيًا: 
  يف اجسا٤ات املٛاؾك١ ع٢ً ا٫جاشاتايتأخس 

 
 اخ لتجاوش العىائك:همرتح ثالثًا:

 .إيهرتْٚٝاإٔ ٜهٕٛ ْعاّ زؾا ٚقبٍٛ اإلجاشات  ا
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 ادازج االتصاالخ اإلدازيح
ٚتتااااٛىل أعُاااااٍ ايضااااادز تااااستبط إداز٠ ا٫تضااااا٫ت اإلدازٜاااا١ بٛنًٝاااا١ ايعُاااااد٠ يػاااا٪ٕٚ ايطايبااااات 

ٚا٭زغااااٝـ  ٚايٛحاااادات اإلدازٜاااا١     دد يًٛناياااا١ ٚتػااااسف عًاااا٢ أقطاااااّ  ايضااااادز ٚايااااٛاز      ٚايااااٛاز 

 املطاْد٠ بايؿسٚع.

 

 اجناشاخ اإلدازج:أوالً: 
 ( َعا5500.١ًَ) َٔ تضدٜس أنثسا  

ضسع١ إلاش ايعٌُ يف ٚقت قٝاضٞ ، ٚقد ظٗست  ا تدزبت َٓطٛبات ايٛحد٠ أنثس َٔ قبٌ ع٢ً

 مثازٙ يف ْٗا١ٜ ايعاّ.

 ت ؾٛم نٌ ظسف حيٟٛ أزقاّ ٚتٛازٜخ املعا٬َت َٓٗا ٚعا بٝاْا عض املكرتحات يًتطٜٛستٓؿٝر ب ا

 ؿغ املعا٬َت َٔ ايغٝاع.ٚطًب ايتٛقٝا ع٢ً ا٫ضت٬ّ ايبٝإ ا يًغبط ٚح

 اإلداز١ٜ. ا٫تضا٫تتكِٝٝ ا٭دا٤ ايٛظٝؿٞ ملٛظؿات إداز٠ ا 

 
 العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:ثانيًا: 

 .اإلداز١ٜ ا٫تضا٫تْعاّ عدّ تؿعٌٝ ا 

 
 همرتحاخ لتجاوش العىائك: ثالثًا:

 ١ ظٗاش ايبازنٛد.ضسع١ تأَني احتٝاجات ايٛحد٠ )اضتهريات ،ٚحرب(اـاصا 

 اإلداز١ٜ اٯي١ٝ( ا٫تضا٫تملٛظؿات ايٛحد٠  ) دٚز٠ يف ْعاّ عٌُ دٚز٠ تدزٜب١ٝ  ا

 ا  شٜاد٠ عدد طاقِ ا٫تضا٫ت اإلداز١ٜ مبٛظؿتني ع٢ً ا٭قٌ.
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 ادازج التطىيس و اجلىدج
ف عًاااا٢ ٚتٗاااادف إىل اإلغااااسا تااااستبط إداز٠ ايتطااااٜٛس ٚاؾااااٛد٠ بٛنًٝاااا١ ايعُاااااد٠ يػاااا٪ٕٚ ايطايبااااات     

 أعُاٍ ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠ بايٛناي١.

 اجناشاخ اإلدازج:
 ا إعداد املٗاّ ٚا٭ٖداف يًٛحدات املطتخد ١ يف إدازات ايٛناي١ .

إغعاز َٛظؿات ايعُاد٠ بٓتا٥ج ايكبٍٛ يف ايرباَج ايتدزٜب١ٝ يًؿضٌ ايدزاضٞ ايثاْٞ حٝث بًؼ عدد ا 

 ( َٛظؿات قبٍٛ احتٝاط.5ا٥ٝاث ٚ)( َٛظؿ١ قبٍٛ 61ْٗ( َٛظؿ١ ٚمت قبٍٛ )136املسغخات )

ا عٌُ دزاض١ إضتبٝإ )َد٣ َعسؾ١ ايطايبات عٔ اـدَات املكد١َ َٔ ٚناي١ ايعُاد٠ يػ٪ٕٚ 

 ٖا ، ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ج ٚتكدِٜ املكرتحات َٔ  ايطايبات.1435-1434ايطايبات( يف ايعاّ ايدزاضٞ 

ًل َٔ ؾٗسض١ املًؿات ٚتٓعُٝٗا ٚا٫ٖتُاّ اإلدازات بٛناي١ ايعُاد٠ ، َٚا ٜتع أدا٤ا ايعٌُ ع٢ً تكِٝٝ 

 بايػهٌ ايعاّ يًُهتب .

( ن ط٠ٛ َطتكب١ًٝ Google driveا إجسا٤  دزاض١ ػسٜب١ٝ )اضتبٝإ يًطايبات( َٔ خ٬ٍ بسْاَج )

 يًعاّ ايكادّ.

 ٖا إلدازات ٚناي١ ايعُاد٠ يػ٪ٕٚ ايطايبات.1435ا إعداد ايتكسٜس ايؿضًٞ يعاّ 

يًرباَج ايتدزٜب١ٝ ملٛظؿات ايعُاد٠ ايتابع١ ملعٗد اإلداز٠ ايعا١َ يف ايؿضٌ  اسؾا اضتُازات ايرتغٝح

 ( َسغخ١ .110ايضٝؿٞ ٚبًؼ عدد املسغخات )

 ا تكِٝٝ اٯدا٤ ايٛظٝؿٞ ملٛظؿات إداز٠ ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠.
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 واإلعالم ادازج العاللاخ العاهح
ٕ تستبط إداز٠ ايع٬قات ايعا١َ  ظُٗٛزٖاا    ايٛنايا١ ٗادف إىل زباط   ايطايباات ٚت  بٛن١ًٝ ايعُاد٠ يػا٪ٚ

 عرب إبساش جٗٛد ايعُاد٠. ايداخًٞ ٚاـازجٞ

 

 جناشاخ اإلدازج:والً: اا
 ايتػط١ٝ اإلع١َٝ٬ يًرباَج ٚايٛزش :-

 اغِ ايربْاَر اغِ ايربْاَر اغِ ايربْاَر

 اغتغاف١ زاض املػٓات ) هلِ سل(" يف بٝتٓا َػٔ تعطيف ع٢ً داَعتو

 فٔ ايسٜهٛباز زقٝك١ َٔ ٚقتو ببهِ اهللاتبعْٛٞ حي

 افتتاح ْازٟ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ دػس ٚاسس إعاز٠ تسٜٚط ارتاَات

 تكتين عسٚز بعطا٥ٓا ْؤدط ايطغِ باألٚإ ايعٜت١ٝ

 اي١ٝٓ ايصن١ٝ اذتطم عًٞ ارتؿب دًٝػ١ عًِ

 ًَتك٢ امل١ٓٗ َػاضى حنٛ َػتكبٌ أفغٌ
تٓعِٝ عٝاف١ ايًكا٤ يطايبات 

 ًٝاايسضاغات ايع

 

 ايتػط١ٝ اإلع١َٝ٬ يًدٚزات ايتدزٜب١ٝ:-

 اغِ ايسٚض٠ اغِ ايسٚض٠  اغِ ايسٚض٠ اغِ ايسٚض٠

 ايكطا٠٤ ايػطٜع١ َٗاضات ايتفهري
ططم االغتصناض 

 ادتٝس
 ايعٌُ ايتطٛعٞ

ططم ٚأغايٝب ايتؿدٝط يف زتاٍ 

 ايعالز ايٓفػٞ

َٗاض٠ يف ايتطبٝل 

زضاغ١ اذتاي١ يف 

زتاٍ ايعالز 

 ايٓفػٞ

 فٔ ايعالقات ايعا١َ ع١ُٝنْٛٞ ع

 ايتػٝري َٔ ايساخٌ
فتٝات املكاب١ً 

 ايٓفػ١ٝ

ايؿدض١ٝ 

 االجياب١ٝ

تضٓٝف االعططابات 

 ايٓفػ١ٝ

 املٗاض٠ يف تطبٝل املكاٜٝؼ ايٓفػ١ٝ
فٓٝات ايعالز 

 ايٓفػٞ

َٗاضات فٔ اذتطن١ ٚايتٓكٌ )إزاض٠ شٟٚ 

 اإلستٝادات ارتاص١(

 

 .ايع٬قات ايعا٠١َ تكِٝٝ ا٭دا٤ ايٛظٝؿٞ ملٛظؿات إدازا 
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 العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:ثانيًا: 
 عدّ تٛؾس ايهاَريا املٓاضب١ . -

 . ا٭خس٣ يف إٜضاٍ بطاقات ايدع٠ٛ ٚاإلع٬ْات صعٛب١ ايتٛاصٌ َا املباْٞ   -

 عدّ ٚجٛد َطت د١َ يًُساض١ً ٚايغٝاؾ١ . -

 
 .همرتحاخ لتجاوش العىائك:ثالثًا: 

 ايؿعايٝات . ١يتػطٝ املٓاضب١ تٛؾري ايهاَريا-

ايكٝاّ بعًُٗا ملعسؾ١ ايطايبات ٚاملٛظؿات  أ ٓا٤ؿًُٗا  اإلع٬ّعٌُ بطاقات خاص١ ملٛظؿات  -

 سبأْٗا ٖٞ اؾ١ٗ املط٦ٛي١ عٔ ايتضٜٛ

 .خاص١ بايعُاد٠  تٛؾري َطت د١َ يًُساض١ً  ٚايغٝاؾ١ -

 .يف املب٢ٓ اؾدٜدتٛؾري َطتٛدع َطتكٌ بايع٬قات ايعا١َ -
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 ادازج الشئوى الفنيح
٦اا١ ايعُااٌ املٓاضااب١  ٚتٗاادف إىل تااأَني بٝتااستبط إداز٠ ايػاا٪ٕٚ ايؿٓٝاا١ بٛنًٝاا١ ايعُاااد٠ يػاا٪ٕٚ ايطايبااات   

 تٗٔ.ايًُٛظؿات ٚتًب١ٝ ناؾ١ احتٝاج

 

 اجناشاخ اإلدازج:أوالً: 
 ايػ٪ٕٚ ايؿ١ٝٓ.تكِٝٝ ا٭دا٤ ايٛظٝؿٞ ملٛظؿات إداز٠ ا 

( َا إداز٠ ايتطهني ٚايٛن١ًٝ اإلداز١ٜ 323ا َتابع١ تطهني َٛظؿات ايعُاد٠ املًص يف َب٢ٓ )

 يًُب٢ٓ.

 أٜغاث حضس ايٓٛاقط َٓٗا. س مجٝا ا٭جٗص٠ ٚا٭ اا املتٛؾس،ا حض

 ا تٛشٜا َا ٜتٛؾس َٔ أجٗص٠ ع٢ً حطب ا٫حتٝاج ايؿعًٞ.

 ( ٚتطهني املٛظؿات ؾٝٗا.324(،)322ا اضت٬ّ َهاتب يف َب٢ٓ )

 

 العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:ثانيًا:
 ب.ا عدّ تٛؾس اغًب ا٫حتٝاجات َٔ أجٗص٠ ٚأ اا حٝث ٜهٕٛ ايسد بعدّ تٛؾس املطًٛ

 ا ٫ ٜٛجد جد١ٜ يف ايسد ع٢ً أغًب ايطًبات بسغِ َٔ زؾا ايطًب يًع١ٗ املع١ٝٓ ٭نثس َٔ َس٠.

 ايكٝاع. اتعُاٍ أٚ ٚجٛد اختباز بعرز ٫ ٜٛجد يف ْكٌ املهاتب ٚا٫ضتاْدات أٚ ايطا٫ٚت ايبط٤ا 

 ا عٓد طًب تضًٝح جٗاش ْٛاج٘ عكب١ ايتأخري.

 .جد َٛظؿات يٝظ يدٜٗٔ َهاتبا ايتأخس يف تأ ٝث بعض املهاتب حٝث ٜٛ

 
 همرتحاخ لتجاوش العىائك:ثالثًا:

 ا إٔ ٜضسف جٗاش يهٌ َٛظؿ١ عٓد َباغستٗا يًعٌُ .

 غ٪ٕٚ ايطايبات فٗص٠ بطاقِ ناٌَ. ٚ تٛؾري ٚحد٠ صٝا١ْ تابع١ يعُاد٠ايطسع١ يف ايضٝا١ْ أا 

 ٓا أَاّ املٛظؿات.رز بايعُاي١ مما ٜطبب إحساج يايطسع١ يف ْكٌ أ اا املهاتب ٚعدّ ايتعا 
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 ادازج احملاسثح و التدليك                                                    
ٚتػااااسف أعُاااااٍ احملاضااااب١  تااااستبط إداز٠ احملاضااااب١ ٚايتاااادقٝل بٛنًٝاااا١ ايعُاااااد٠ يػاااا٪ٕٚ ايطايبااااات    

 ٚايتدقٝل املايٞ يطًـ  ايٓػاط ايط٬بٞ.

 

 اجناشاخ اإلدازج:أوالً: 

 ٛاتري ٚنتابتٗا بايبٝإ ٚتعب١٦ ايهػٛف.اضت٬ّ ايؿا 

 ا اضت٬ّ املٝصا١ْٝ ٚتكطُٝٗا ٚتطًُٝٗا يًُٛظؿات ٚايطايبات.

 ؽط فاٍ عٌُ اإلداز٠. ا إصداز تعاَِٝ ٚخطابات

 .احملاضب١ ٚايتدقٝل تكِٝٝ ا٭دا٤ ايٛظٝؿٞ ملٛظؿات إداز٠ ا 

 

 العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:ثانيًا: 
 .اإلداز٠ َٛظؿات  َا  ببعض املباْٞ ٜعٝل ايتٛاصٌ ا٫يهرتْٚٞ آيٞ جٛد أجٗص٠ حاضبعدّ ٚا 

 

 همرتحاخ لتجاوش العىائك:ثالثًا:  

 .ٚجٛد خص١ْ يٛعا املٝصا١ْٝا 
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 واألنديح الطالتيح ادازج األنشطح
تٓطااااٝل إىل  ٚتٗااادف ايط٬بٝاااا١ بٛنًٝااا١ ايعُاااااد٠ يػااا٪ٕٚ ايطايبااااات   ٚا٭ْدٜااا١  تاااستبط إداز٠ ا٭ْػااااط١  

 .امل تًؿ١ أقطاّ ايٓػاطأعُاٍ َٚتابع١ 

 اإلجناشاخ: أوالً:
 ـ لسن األنشطح الطالتيح :

 ٖا1434/1435أ.ايرباَر املكا١َ خالٍ ايعاّ ايسضاغٞ    

 عسز املؿاضنني ايربْاَر ّ

 200 سفٌ املػتذسات )ايفضٌ األٍٚ ( 1

 300 بطْاَر تكٓٝيت آ١َٓ 2

 250 بطْاَر حنٛ ب١٦ٝ أفغٌ 3

 500 بطْاَر مجع١ٝ إْػإ 4

 12 َػابك١ مشٛر 5

 400 بطْاَر ٖٝا بٓا ْتطٛع 6

 600 بطْاَر نػ٠ٛ ايؿتا٤ 7

 40 اذتفٌ ارتتاَٞ 8

 200 سفٌ املػتذسات )ايفضٌ ايجاْٞ ( 9

 200 مح١ً ) تعطيف ع٢ً داَعتو( 10

 300 مح١ً )دًٝؼ ايعًِ( 11

 600 )فاتبعْٛٞ حيببهِ اهلل( 12

 1500 )هلِ سل(مح١ً  13

 600 دػس ٚاسس 14

 50 تكٓٝيت عسٚز 15

 

اختتُت إداز٠ ا٭ْػط١ ٚا٭ْد١ٜ أعُاهلا َٔ خ٬ٍ املعسض املكاّ يف  حؿٌ اـسجيات ٚمت عسض 

 أعُاٍ ايطايبات املٓتع١ يف اؿ٬ُت ٚايٛزش املكا١َ خ٬ٍ ٖرا ايعاّ ايدزاضٞ. 
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 1434/1435ايسضاغٞ خالٍ ايعاّ األقػاّ املكاّ يف ٓؿاط ب. اي

 عسز املؿاضنني ايربْاَر ّ

 50 ايّٝٛ ايٛطين 1

 70 سٝاتٞ باأليٛإ 2

 35 بطْاَر حتغري ايطعاّ 3

 300 تكٓٝيت آ١َٓ 4

 15 حنٛ ب١٦ٝ أفغٌ 5

 19 ايعامل ادتسٜس 6

 20 َك٢ٗ سطف 7

 30 ابس٥ٝٗا صح 8

 30 َك٢ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ 9

 21 َػابك١ ثكاف١ٝ(-ايًػ١ اإلجنًٝع١ٜ ) ْكس أزب 10

 30 سفٌ املػٓات 11

َُػٔ 12  20 يف بٝتٓا 

 10 دًٝػ١ ايعًِ 13

 20 أصسقا٤ ايب١٦ٝ 14

 50 ايّٝٛ ايٛطين 15
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ٖا1435/ 1434احملاعطات املكا١َ خالٍ ايعاّ ايسضاغٞ  ز.

 

 1434/1435خالٍ ايعاّ ايسضاغٞ  املكاّ يف بطْاَر ايكطإٓ ٚايػ١ٓٓؿاط يز. ا

 اؾتتا  َكس يف نٌ َب٢ٓ.ا 

 ( أغٗس.3عا خط١ يًطايب١ يًخؿغ ايكسإٓ خ٬ٍ  ض١ٓ، أٚ )ا ٚ

 ا ايتطُٝا يًطايبات َٜٛٝا

 ا اختٝاز ايطايبات اجملٝدات ٚتطًِٝ اؾٛا٥ص هلٔ.

 ا ا٫غرتاى يف اؿ٬ُت ٚاؿؿ٬ت ٚغريٙ.

 اذتغٛض عٓٛإ احملاعط٠ ّ اذتغٛض عٓٛإ احملاعط٠ ّ

 50 ضِٜ ايباْٞ–اْ٘ ٜٓعط إىل قًبو  10 150 أٌَ ايػفًٝٞ)ٚبايٛايسٜٔ إسػاْا(  1

 11 150 )ؾهط اهلل ع٢ً ايٓع١ُ( أٌَ ايػفًٝٞ 2
مناشز َٔ خطافات ايفهط ايعكسٟ ايٛافس 

 عبري ايؿًٗٛب –
20 

3 
-3-2-1ٚقفات َع نتاب ايتٛسٝس )

 (  ٖٝفا٤ ايطؾٝس4-5
500 12 

اٌَ  -ٚقفات َٔ األضبعني اي١ٜٚٛٓ

 ادتًٌٝ
120 

 13 160 غاز٠ ايعٛض –( 2-1ؿٛع يف ايضال٠)ارت 4
سؿ١ُ -ٚعذًت إيٝو ضبٞ يرتع٢

 ايبسضاْٞ
15 

5 
أفٓإ  –( 4-3-2-1ٚقفات َع ايػري٠)

 ايعًٞ
 10 ٚدسإ ايتُُٝٞ-ٚقف١ 14 320

6 
 ٢َٓ ايؿٓٝفٞ –َٛقف املػًِ َٔ ايفنت 

 
 15 اٌَ ادتًٌٝ-َطاسٌ خًل اإلْػإ 15 50

7 
 ؾطٜف١ ايػٓٝسٟ –بسا١ٜ ايٛسٞ 

 
 15 ّٜٛ عاؾٛضا٤ 16 80

 250 ( ضِٜ ايبا2ْٞ-1فغٌ ايعؿط ) 17 50 جنال٤ ايعضُٝٞ –تفػري غٛض٠ ٜٛغف  8

 ْٛض٠ زتطؾٞ –محس اهلل  18 250 ضِٜ ايباْٞ –ايػ١ٓ ادتسٜس  9
15 
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 ـ لسن األنديح الطالتيح:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عسز املؿاضنات ايسٚضات ٚايٛضش ّ

 150 ٚضؾ١ األؾػاٍ ايٝس١ٜٚ 1

 200 ايهطٚؾٝ٘ 2

 400 ايهب نٝو 3

 200 فٔ ايتػًٝف 4

 50 ايطغِ بايطباؾري ٚايكًِ ايطصاظ ٚايفشِ 5

 19 ختػٝؼ بال دٛع 6

 80 َػابك١ أمجٌ تػطحي١ صباح 7

 200 ٚضش اذتطم ع٢ً ارتؿب 8

 90 ايطغِ باأليٛإ ايعٜت١ٝ 9

 90 فٔ ايسٜهٛباز 10

 100 يف ايٛضم 11

 100 اإعاز٠ ايتسٜٚط ٚتػًٝف اهلساٜ 12

 600 مح١ً بعطا٥ٓا ْؤدط 13

 1500 اي١ٝٓ ايصن١ٝ 14

 500 زقٝك١ َٔ ٚقتو 15
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 العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:ثانيًا: 
 أا قػِ األْؿط١:

 عدّ تؿعٌٝ اؿ٬ُت يف ايٛقت احملدد.ا 

ًٝٗا يًُهإ ا يٝظ ٖٓاى عا٬َت ٜكُٔ مبطاعد٠ املٛظؿات ٚخاص١ يف محٌ ا٭غٝا٤ ٚتٛص

 املٓاضب َثٌ )ايطا٫ٚت (.

 .ا٫حتٝاجاتيٓكٌ َٓاضب١  عسباتا يٝظ ٖٓاى 

 ا صػس َطاح١ املطتٛدع .

 ب. قػِ ْؿاط األقػاّ:

 .ا تأخس اـط١ املكرتح١ َٔ ا٭قطاّ

 . قػِ بطْاَر ايكطإٓ ٚايػ١ٓ:ز

 ا عدّ ٚجٛد ايًٛ  اإلع١ْٝ٬.

  بسْاَج ايكسإٓ ٚايط١ٓ.  ق١ً نادز املٛظؿات يفا 

 
 ثالثًا: همرتحاخ لتجاوش العىائك:

 أا قطِ ا٭ْػط١:

 ا تٛؾري عا٬َت ملطاعد٠ املٛظؿات، ٚعسبات َٓاضب١ يًٓكٌ.

 ا تٛؾري َطتٛدع ٜطا حاجات ا٭ْػط١.

 اتٛؾري َهإ َٓاضب ٚ ابت  إلقا١َ بساَج ا٭ْػط١ ٚايٓٛادٟ.

 ااملس١ْٚ باؽاذ ايكساز يٝطسٟ ايعٌُ بطٗٛي١ ٚالاش أنرب.

 إضرتاتٝع١ٝ َكٓٓ٘ يكطِ بسْاَج ايكسإٓ ٚايط١ٓ قبٌ بدا١ٜ ايؿضٌ ايدزاضٞ.ا ٚعا 
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 ادازج اخلدهاخ الطالتيح
تااستبط إداز٠ اـاادَات ايط٬بٝاا١ بٛنًٝاا١ ايعُاااد٠ يػاا٪ٕٚ ايطايبااات ٚتٗاادف إىل تكاادِٜ اـاادَات      

 .املستبط١ باملهاؾآت ٚايطًـ ٚاإلعاْات ٚصٓادٜل ا٭َاْات يًطايبات

 اشاخ:أوالً: اإلجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازج وهدي تؤثريها:ثانيًا: العىائك التي تىاجهها اإلد
َٔ ايعٛا٥ل اييت ت٪ س ع٢ً ضري ايعٌُ عدّ ٚجٛد َسنص١ٜ يف تٛشٜا ايبطاقات  ٭ْ٘ يف ايػايب ا 

تأتٞ بطاقات املطتعدات يف َعا١ًَ ٚاحد٠ ٜٚضعب تٛشٜعٗا ع٢ً َباْٞ َد١ٜٓ املًو عبداهلل  

 نُا لد صعٛب١ يف تٛؾري َهإ َٗٝأ  ٚ آَٔ يًتٛشٜا .

يإلعاْات  ٚايطًـ مما ٌ يًربْاَج املٛجٛد يد٣ إداز٠ ايسجاٍ  مما ٜتطبب يف ا ٫ ٜٛجد بسْاَج  

 تأخس صسف اإلعاْات ٚايطًـ يًطايبات املطتؿٝدات َٔ ٖرٙ اـد١َ  .

ا عدّ ٚجٛد ؾسع ْطا٥ٞ  يبٓو ايساجخٞ يف َد١ٜٓ املًو عبداهلل يًطايبات ايرٟ بدٚز٠  ٜطٌٗ 

 ٚ بدٍ ؾاقد أٚ ػدٜد.  ٚصسف بطاقات ايضساف اٯيٞ  ضٛا٤  جدٜد٠ أ

 

 
 
 

 ايعسز  ايكػِ

 املهافآت
 5805 بطاقات دسٜس٠

 2203 جتسٜس  –بسٍ فاقس 

 356 صٓازٜل األَاْات األَاْات

اإلعاْات 

 ٚايػًف

 1801 اإلعاْات األغط١ٜ

 607 إعاْات ايعٚاز

 17 إعا١ْ ْعاض٠

 58 ايػًف

 24 ايسبًّٛ ايتعاْٚٞ
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 ثالثًا: همرتحاخ لتجاوش العىائك:
٢  ا ٚجٛد َسنص١ٜ يتٛشٜا ايبطاقات  )َػابٗ٘ ملهاتب ايكبٍٛ ٚايتطعٌٝ ( حٝث ؼتٟٛ عً

تٛشٜا  ايبطاقات  َٚهاتب َػًك١ ٫ٕ بعض ا٭عُاٍ  ؼتاج إىل نْٛرتات  شجاج١ٝ ؾٝٗا ْٛاؾر ي

خ٬ؾ١( نُا ؼتٟٛ ع٢ً عدد ناف َٔ اـصاْات اـضٛص١ٝ ) نؿسش ايبطاقات ٚاؾسد ٚ

 ايهبري٠ ؿؿغ بطاقات ايضساف اٯيٞ .

َُدخ٬ت ايبٝاْات( ا  زبط َٛظؿات اإلحضا٤  يإلعاْات ٚايطًـ بٓؿظ ايربْاَج املٛجٛد يد٣ ) 

 اإلداز٠ ايسجاي١ٝ حت٢ ٫ ٜتأخس صسف اإلعا١ْ أٚ ايطًؿ١ يًطايب١ املطتؿٝد٠ َٔ ٖرٙ اـد١َ .

ايتٛاصٌ َا إداز٠ املهاؾآت  ُٜطٌٗايرٟ بدٚز٠   ْطا٥ٞ يبٓو ايساجخٞ يف اؾاَع١ ؾسعا ٚجٛد 

 يضسف بطاقات ايضساف اٯيٞ  ضٛا٤  جدٜد٠ أٚ بدٍ ؾاقد أٚ ػدٜد.  
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 ادازج التدزية الطالتي

ازات ت١ُٝٓ املٗٚتٗدف إىل تستبط إداز٠ ايتدزٜب ايط٬بٞ بٛن١ًٝ ايعُاد٠ يػ٪ٕٚ ايطايبات 

 .ايط٬ب١ٝ عرب تٓؿٝر ايرباَج ٚايدٚزات ايتدزٜب١ٝ يًطايبات

 أوالً: اجناشاخ اإلدازج:
 ٖا1434/1435ايرباَر ٚايسٚضات ايتسضٜب١ٝ املكا١َ خالٍ ايعاّ ايسضاغٞ .1

 عسز املؿاضنني ايربْاَر ايتسضٜيب ّ

 23 ايعٌُ ايتطٛعٞ يف املًُه١ 1

 40 فٔ اإليكا٤ ٚيػ١ ادتػس 2

 21 ٛ ايتُٝعططٜكو حن 3

 15 حنٛ تٛاصٌ أفغٌ َع األقاضب 4

 30 تكسٜط ايصات 5

 12 قبعات ايتفهري 6

 43 أفهاضْا أنػذني سٝاتٓا 7

 19 ايك٠ٛ ايساخ١ًٝ 8

 13 تأٌٖٝ املكبالت ع٢ً ايعٚاز 9

 46 اذتٛاض 10

 11 تكِٝٝ ايصات 11

 24 فٔ ايعالقات ايعا١َ 12

 28 آزاب اذتٛاض 13

 51 جياب١ٝ)باملطسًتني(ايؿدض١ٝ اال 14

 71 َٗاضات ايعٌُ ايتطٛعٞ)باملطسًتني( 15

 54 أغايٝب ايتؿدٝط 16

 34 املٗاض٠ يف تطبٝل زضاغ١ اذتاي١ 17

 30 املٗاض٠ يف تطبٝل املكاٜٝؼ ايٓفػ١ٝ  18

 32 تضٓٝف االعططابات ايٓفػ١ٝ  19

 34 فٓٝات ايعالز املعطيف 20

 30 فٓٝات املكاب١ً ايٓفػ١ٝ 21

 36 نْٛٞ عع١ُٝ  22

 21 ايكطا٠٤ ايػطٜع١ ٚططم االغتصناض ادتٝس 23

 103 َٗاضات ايتفهري )باملطسًتني( 24

 61 فٔ ايعالقات ايعا١َ  25
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 ثانيًا: العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:
 .ا عدّ تٛؾس أجٗص٠ نُبٝٛتس خاص١ مبٛظؿات إداز٠ ايتدزٜب

 
 عىائك:همرتحاخ لتجاوش الثالثًا: 

 نساضٞ( بايعدد ايهايف.-طا٫ٚت -ا تٛؾري قاع١ فٗص٠ ) بسٚجهرت 

 تٛؾري عدد ناف َٔ أجٗص٠ ايهُبٝٛتس ؾُٝا َٛظؿات إداز٠ ايتدزٜب ايط٬بٞ.ا 
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 اخلاصح االحتياجاخادازج 

إلعا١ْ ايطايب١ ع٢ً إنُاٍ َطريتٗا ايع١ًُٝ  خدَات تكدّ إداز٠ ا٫حتٝاجات اـاص١ عد٠

  : ٚتٛؾري ضبٌ ايساح١ هلا ٚتت ًط ؾُٝا ًٜٞ

 

 :اإلدازج جناشاخأوالً: ا
 ٖا.1434/1435ّ ايعٌُ يًؿضٌ ايدزاضٞ ايكادّ يعا إعداد اـط١ ا٭نادمي١ٝ اـاص١ بتٛشٜاا 

  .ٖا  ( 1435/ 1434)ٚعا خط١ تطٜٛس١ٜ يإلداز٠ يعاّ ا 

ػسؾ١ ايٓؿط١ٝ ٚاملػسؾ١ ايطايبات ٚذيو بعٌُ اجتُاع عغٛز امل إلحد٣أؾغٌ  تكدِٜ خدَاتا 

ا٭نادميٞ ٚنريو املػسؾ١ ايتع١ًُٝٝ َٚدٜس٠ ا٫حتٝاجات اـاص١ ٚاإلزغاد ،ا٫جتُاع١ٝ

 يتٛحٝد اؾٗٛد ٚتكدِٜ خط١ ع٬ج١ٝ ملطاعد٠ ايطايب١ . 

ملػُٛي١ ا داؾٗا ٚايؿ٦اتا٫حتٝاجات اـاص١ ٚأٖ إداز٠ إقا١َ أضبٛع تعسٜؿٞ عٔ خدَاتا 

 .طايب١ 800ٚبًؼ عدد اؿغٛز  بسافٗا اإل سا١ٝ٥ٚد١َ اـب

 .ؽضٝط أَانٔ يف ايكاعات ايدزاض١ٝ ٚ ايكاعات املدزج١ خاص١ برٟٚ ا٫حتٝاجاتا 

 ؽضٝط َكاعد اْتعاز يًخاؾ٬ت املدزض١ٝ يطايبات ا٫حتٝاجات اـاص١. ا 

 .)بطسٜك١ بساٌٜ( ٚىل َٔ َسآ٠ اؾاَع١ ا٭طباع١ ايٓط ١ ا 

طباع١ اإلع٬ْات املتعًك١ بأخباز طايبات ذٟٚ ا٫حتٝاجات اـاص١ ايهؿٝؿات ٚاملبضسات ا 

 ٚٚععٗا يف ايًٛحات اـاص١ بالع٬ْاتٗٔ يف ناؾ١ املباْٞ.

َسآ٠ اؾاَع١ املطبٛع١ بطسٜك١  تٛؾري حاٌَ خاظ بايضخـ ايٛزق١ٝ خيضط يضخٝؿ١ا 

  .()بساٌٜ

تتُثٌ بٗا ْطب١ ايصٜاد٠ يف عدد ايطايبات ٚاإلعاقات امل تًؿ١ خ٬ٍ  إعداد زضَٛات بٝا١ْٝا 

 ايطٓٛات املاع١ٝ .

تٛجٝ٘ خطاب يٛن١ًٝ عُاد٠ تك١ٝٓ املعًَٛات بػإٔ تٛحٝد اؾٗٛد املبرٚي١ يًسقٞ غد١َ ا 

 طايبات ا٫حتٝاجات اـاص١.

 اتٗا .عٌُ قاعد٠ بٝاْات َٛحد٠ خاص١ يطايبات ا٫حتٝاجات اـاص١ ٚنريو ملٛظؿا 

إقا١َ دٚز٠ )َٗازات ؾٔ اؿسن١ ٚ ايتٓكٌ(  َٛج١ٗ يطايبات ذٟٚ ا٫حتٝاجات اـاص١ ا 

 .)ايهؿٝؿات( 

ا إقا١َ املًتك٢ ايثكايف ايثاْٞ يرٟٚ ا٫حتٝاجات اـاص١ ٚقد بًؼ عدد املػازنات 

 (َػازن١.600)
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اؾاَع١  مجٝا املطاعِ ٚاملكاٖٞ املٛجٛد٠ يف كتًـ َباْٞ يفطباع١ قٛا٥ِ ايطعاّ ا 

 .بطسٜك١)بساٌٜ (

 إعداد خط٘ نا١ًَ يطري ا٫ختبازاتا 

 طباع١ أض١ً٦ ا٫ختبازات ايؿض١ًٝ )بطسٜك١ بساٌٜ (يًطايبات ايهؿٝؿات . ا

 .اـاص١  ا٫حتٝاجاتتكِٝٝ ا٭دا٤ ايٛظٝؿٞ ملٛظؿات إداز٠ ا 

 ٖا1434/1435املؿاضنات ٚايعٜاضات  خالٍ ايعاّ ايسضاغٞ 

تٝاجات اـاص١ )ايهؿٝؿات ( يف ْػاط ايرتب١ٝ اـاص١ ٚػٗٝص َػازن١ طايبات ا٫حا 

 ٙ.جٗص٠ خاص١ بٗٔ ْٚػسات تعسٜؿ١ٝ عٔ خدَات اإلداز٠  ٚمَٛٔ أايطايبات مبا ًٜصّ 

 .طايبات ن١ًٝ اؿاضب ٚاملعًَٛات اإلغساف ع٢ً تدزٜب ا 

 ن١ًٝ ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ . َٔاإلغساف ع٢ً تدزٜب طايبات ايتطٛع ا 

بالزضاٍ طايبتني َٔ ذٟٚ ا٫حتٝاجات اـاص١ يًُػازن١ يف ؾعاي١ٝ ايّٝٛ املؿتٛ   املػازن١ا 

 اـاظ به١ًٝ ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ .

ٌٌ ع٢ً حدٙ عغٛز طايبات ا  ا٫جتُاع مبط٫ٛ٦ت ا٭َٔ ٚايط١َ٬ يف مجٝا املباْٞ ن

اٍ حدٚا ا٫حتٝاجات، يتٛحٝد اؾٗٛد املبرٚي١ ـدَتٗٔ ٚغس  قٛاعد ايط١َ٬ املتبع١ يف ح

 طاز٨ .

َػازن١ اإلداز٠ يف حؿٌ اضتكباٍ ايطايبات املطتعدات، ٖرا ٚقد مت خ٬ٍ ذيو ايكٝاّ ع١ًُ ا 

تعسٜؿ١ٝ غا١ًَ يًٛن٬ٝت ٚ٭عغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ تتغُٔ تؿض٬ٝ عٔ مجٝا اـدَات املكد١َ 

  . َٔ املسنص ٚايؿ٦ات املػ٫ُٛت باـد١َ

اـاص١ يف حؿٌ اضتكباٍ داز زعا١ٜ املطٓني ؼت تؿعٌٝ َػازن١ إداز٠ ذٟٚ ا٫حتٝاجات ا 

  غعاز "هلِ حل".
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 ثانيًا: العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:

 .ايضعٛب١ اييت تٛاجٗٗا ايطايبات ايهؿٝؿات يف َاد٠ ايبخٛا ا٫جتُاع١ٝ ا 

ك١ٜٛ ايًػ١ ؾ٦ات ععاف ايطُا،ٚذيو ٜتطًب هلٔ بسْاَج خاظ تأًٖٝٞ َعتُد يتا تصاٜد عدد 

 .ايعسب١ٝ  نُا ٖٛ َتعازف عًٝ٘ أنادميٝا ٚنريو َرتمج١ يػ١ إغاز٠

ايطابع١ اـاص١ )طابع١ بساٌٜ ( تعٌُ بػهٌ بط٤ٞ ٚنثري٠ ايعطٌ مما ٜتطبب ذيو بتعطٌ ا 

  .ايعٌُ داخٌ ايدا٥س٠ ٚتأخري تطًِٝ ايطباع١ يًطايبات

 .املتطٛز٠ مبٗاز٠ ٚمتهٔ ٚا٭جٗص٠ قدٚد١ٜ قدزات ايطايبات يف اضت داّ ايتكٓٝاتا 

ا٫حتٝاجات  قضٛز يف ت١٦ٝٗ بعض َباْٞ اؾاَع١ ٫ضت داَٗا بطٗٛي١ َٔ قبٌ طايبات ذٟٚا 

 . اـاص١ )  املضاعد ا ايدزج ا املهتبات ا أَانٔ اـسٚج ٚايدخٍٛ(

ٜٛاج٘ ؾ١٦ ايطايبات َٔ ذٟٚ ا٫حتٝاجات اـاص١ ايسؾض يف ايكبٍٛ َٔ قبٌ بعض ا٭قطاّ ا 

 ت ٚايهًٝا

  :ثالثًا: همرتحاخ لتجاوش العىائك
امل تط بػاإ ايٓعاس يف َااد٠ ايبخاث ايعااّ ٚا٫ضتعاعا١ عٓٗاا بتهًٝاـ آخاس           ملط٦ٍٛا كاطب١ ا

 .تكِٝ عًٝ٘ ايطايب١
املباغس٠  يًُط٦ٛي١تضُِٝ بسْاَج خاظ يتكدِٜ خدَات أؾغٌ يؿ١٦ ععاف ايطُا يسؾع٘ ا 

 .ٚذيو ٫عتُادٙ ع٢ً بدا١ٜ ايط١ٓ ايكاد١َ  

تهثٝـ ايدٚزات اـاص١ باضت داّ اؿاضب يًطايبات ايهؿٝؿات يهٞ ٜتط٢ٓ هلٔ تأد١ٜ ا  

 ا٫ختبازات ايٓضؿ١ٝ ايكاد١َ بالذٕ اهلل عٔ طسٜك٘ . 

ت١٦ٝٗ ا٫ضتعدادات يف ناؾ١ املباْٞ ٚايتٛاصٌ َا امل تضني يتٛؾري ناؾ١ املطتًصَات اـاص١ ا 

يطايبات ٭دا٤ ا٫ختبازات ايٓضؿ١ٝ ايٓٗا١ٝ٥ بالذٕ يًُعاٌَ يف مجٝا املباْٞ ،ٚذيو يتخكٝل زغب١ ا

 اهلل باضت داّ جٗاش اؿاضٛب .

تدزٜب َٛظؿات ا٫حتٝاجات اـاص١ َٔ  ٢ًطًب َٔ جاَع١ املًو ضعٛد اإلغساف عًي ايتٓطٝلا 

 عُٔ ايدٚزات اجملا١ْٝ اييت تكُٝٗا أ. مسس مخٝظ يف اؾاَع١ . 

بػإٔ تطٜٛس اـدَات املكد١َ يرٟٚ ا٫حتٝاجات ايتٓطٝل َا ٚن١ًٝ عُاد٠ غ٪ٕٚ املهتبات ا 

اـاص١ يف اـدَات املهتب١ٝ ، ٚايٛقٛف ع٢ً ايًٛا٥ح اـاص١ بتٓعِٝ املهتبات اـاظ 

 برٟٚ ا٫حتٝاجات اـاص١ .

كاطب١ اؾٗات املط٦ٛي١ يتؿعٌٝ اؾٗاش ايٓاطل يف املضاعد ايهٗسبا١ٝ٥ ،ٚٚعا اؿطاضات ا 

 يدزج ْٚٗاٜت٘ .اـاص١ بايهؿٝؿات يف َكد١َ ا
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 صندوق الطالبادازج 
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 صندوق الطالبادازج 

 

 

 ٚصف اإلزاض٠:

َٔ خ٬ٍ  ٜعد صٓدٚم ايط٬ب إداز٠ َاي١ٝ ٚإداز١ٜ َطتك١ً تستبط َباغس٠ مبعايٞ َدٜس اؾاَع١

 .فًظ إداز٠ ايضٓدٚم ايرٟ ٜسأض٘ عُٝد غ٪ٕٚ ايط٬ب يف اؾاَع١

 :البأٖساف إزاض٠ صٓسٚم ايط

عاْاااا١ ايطاااا٬ب اياااارٜٔ تكتغااااٞ ظااااسٚؾِٗ ا٫جتُاعٝاااا١ ٚا٫قتضاااااد١ٜ تكاااادِٜ املطاااااعد٠         إ .1

 .هلِ

تكاااادِٜ ايكااااسٚض يًطاااا٬ب يف حااااا٫ت ايعااااسٚف ايطاز٥اااا١ ٚاملًخاااا١ اياااايت تعاااارتض ايطايااااب   .2

 .حٝات٘ اي١َٝٛٝ يف

ٚايثكااااايف  ا٫جتُاااااعٞ   املطااااا١ُٖ يف دعااااِ ايااااسح٬ت ٚاؿؿاااا٬ت ايط٬بٝاااا١ ذات اهلاااادف       .3

 .ٚايرتبٟٛ

٫جتُااااااااعٞ ٚايثكاااااااايف ٚايرتباااااااٟٛ ا ١ يف املػاااااااسٚعات ايط٬بٝااااااا١ ذات اهلااااااادفاملطااااااااُٖ .4

ٚايتاااادزٜب عًاااا٢ ،  نالْػااااا٤ َطاااااعِ ايٛجبااااات اـؿٝؿاااا١، ٚطبااااا ايبخااااٛا ٚاملاااارنسات  

 .بعض املٗازات اؿسؾ١ٝ

 

 زتًؼ إزاض٠ صٓسٚم ايطالب

 إزاض٠ صٓسٚم ايطالب

 ٚسس٠ احملاغب١
ٚسس٠ ايضٓازٜل ايفطع١ٝ 

 ٚتؿػٌٝ ايطالب

ٚسس٠ املتابع١ ٚايبشح 

 االدتُاعٞ

 قػِ َطاقب١ اذتػابات ايساخ١ًٝ قػِ ايؿؤٕٚ اإلزاض١ٜ ٚاملٛظفني
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 اجناشاخ اإلدازجأوالً: 
طا٬ب  تتُثٌ أعُاٍ صٓدٚم ايط٬ب بأقطاَ٘ ايث٬ ١ بتكدِٜ اـدَات املباغس٠ ٚغاري املباغاس٠ يً  

 َٛشع١ حطب ا٭قطاّ املرنٛز٠ ٜٚتُثٌ عٌُ نٌ قطِ باملٓعصات ايتاي١ٝ:

ناْات   ٖا30/02/1435الاشات إداز٠ صٓدٚم ايط٬ب خ٬ٍ ايط١ٓ املاي١ٝ اييت بدأت يف -1

 نايتايٞ:

 ايطًـ ٚاإلعاْات يط٬ب اؾاَع١:-1

 ( ًَْٝٛني 2420000ايطًـ ايط٬ب١ٝ )ٜاًٍَْٝٛإ ٚأزبعُا١٥ ٚعػسٕٚ أيـ ز. 

 ( 3575000اإلعاْات ايط٬ب١ٝ )ٍ٬ ١ ًَٕٝٛ ٚمخطُا١٥ ٚمخط١ ٚضبعٕٛ أيـ زٜا . 

ًَٝاإٛ ( 1465245دعااِ ايهًٝااات َٚسانااص دزاضاا١ ايطايبااات يتطااٝري ا٭ْػااط١ ايط٬بٝاا١ )   -2

 ٚأزبعُا١٥ ٚمخط١ ٚضتٕٛ أيـ َٚا٥تإ ٚمخط١ ٚأزبعٕٛ زٜاٍ.  

ؾاين، جٛايا١، ْاادٟ ايطا٬ب،      ُااعٞ، اجتدعِ ا٭ْػط١ ايط٬ب١ٝ ) ْػاط زٜاعٞ،  كايف، -3

أزبعاا١ ًَٝاإٛ َٚا٥اا١ ٚتطااع١ ٚأزبعاإٛ أيااـ ٚمثا ا٥اا١ ٚمخطاا١    ( 4149875ْػاااط ايٛؾااٛد، َبًااؼ ) 

 ٚضبعٕٛ زٜاٍ

( ًَٝاإٛ 1856500تػااػٌٝ طاا٬ب ٚطايبااات اؾاَعاا١ عاأ طسٜاال بسْاااَج ايتػااػٌٝ ايط٬بااٞ ) -4

 ٚمثا ا١٥ ٚضت١ ٚمخطٕٛ أيـ ٚمخطُا١٥ زٜاٍ.

 

 َٔ ارتسَات اييت ٜكسَٗا صٓسٚم ايطالباملػتفٝسٜٔ عسز 

 عسز املػتفٝسٜٔ املبًؼ بٝإ بارتسَات  ّ

 2450 2420000 ايػًف ايطالب١ٝ 1

 7250 3575000 اإلعاْات ايطالب١ٝ 2

 5500 4149875 زعِ األْؿط١ ايطالب١ٝ 3

 1530 1465245 زعِ ايهًٝات ايتع١ًُٝٝ 4

 2440 1856500 تؿػٌٝ طالب ٚطايبات ادتاَع١ 5
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 ثانيًا: العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:
عدّ ٚجٛد ْعاّ مّيهأ ايطا٬ب َأ اؿضاٍٛ عًا٢ اـادَات ايايت ٜكادَٗا ايضآدٚم           .1

 َٔ خ٬ٍ املٛقا اإليهرتْٚٞ يًعاَع١.

 عدّ ٚجٛد ايٛظا٥ـ ايسمس١ٝ اييت تطاعد ع٢ً اضتكساز املٛظـ يف عًُ٘. .2

 
 ك:ثالثًا: همرتحاخ لتجاوش العىائ

ٚعا ْعاّ مّيهٔ ايط٬ب َٔ اؿضٍٛ ع٢ً اـدَات اييت ٜكدَٗا ايضٓدٚم َٔ خ٬ٍ  .1

 املٛقا اإليهرتْٚٞ يًعاَع١.

 اضتخداا ٚظا٥ـ قاضب١ٝ إلداز٠ ايضٓدٚم. .2
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 ادازج الشئوى اإلدازيح
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 الشئوى اإلدازيحادازج 
 
 

 

 

 

 

 

 :اإلزاض٠ٚصف 

طاا٬ب ٚتتااٛىل ا٭عُاااٍ اإلدازٜاا١ بايعُاااد٠ ٚتػااسف عًاا٢ أقطاااّ  غاا٪ٕٚ      تااستبط بعُٝااد غاا٪ٕٚ اي 

 املٛظؿني ٚايطع٬ت ٚاملتابع١ ٚا٫تضا٫ت اإلداز١ٜ.

 أٖساف إزاض٠ ايؿؤٕٚ اإلزاض١ٜ:

 ؼكٝل ا٫ْغباط ٚاؾد١ٜ يف ايعٌُ. .1

 ايسؾا َٔ َطت٣ٛ ا٭دا٤ ايٛظٝؿٞ ملٛظؿٞ ايعُاد٠. .2

 تٓعِٝ أعُاٍ ايضادز ٚايٛازد. .3

 

 اشاخ اإلدازججنوالً: اا
 

 ؾؤٕٚ املٛظفني:

 تسق١ٝ عدد َٔ املٛظؿني. .1

 ايسؾا باحتٝاجات ايعُاد٠ َٔ ٚظا٥ـ ؾ١ٝٓ ٚإداز١ٜ. .2

 إعداد تكِٜٛ ا٭دا٤ ايٛظٝؿٞ ايطٟٓٛ بايتٓطٝل َا َدزا٤ اإلدازات ٚز٩ضا٤ ا٭قطاّ . .3

 ايكٝاّ بصٜازات َٝدا١ْٝ ي٬ط٦ُٓإ ع٢ً ضري ايعٌُ. .4

 

 

 

 إزاض٠ ايؿؤٕٚ اإلزاض١ٜ

 قػِ ؾؤٕٚ املٛظفني قػِ االتضاالت اإلزاض١ٜ

 ٚسس٠ ايػذالت
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 قػِ ايػذالت:

 از٠ املٛازد ايبػس١ٜ .تضُِٝ بسْاَج اد .1

 196ادخاٍ مجٝا بٝاْات َٛظؿٞ ايعُاد٠ يف بسْاَج إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ ٚبًؼ عددِٖ  .2

 َٛظـ.

 اصداز اـ٬صات ) اي١َٝٛٝ ، ا٫ضبٛع١ٝ ، ايػٗس١ٜ (. .3

تٓؿٝر إجسا٤ات غ٪ٕٚ املٛظؿني )إجاش٠ ، غٝاب ، ، ْٚكٌ ، ٚاْكطاع عٔ ايعٌُ( ٚبًؼ  .4

 .إجسا٤( 1572 )عدد اإلجسا٤ات املٓؿر٠ 

 

 االتضاالت اإلزاض١ٜ:

 1434/1435عدد املعا٬َت ايٛازد٠ ٚايضادز٠ َٔ ايعُاد٠ خ٬ٍ ايعاّ 

 ايعسز ْٛع املعا١ًَ ّ

 3575 َعاَالت ٚاضز٠ 1

 5000 َعاَالت صازض٠ 2

 8575 اجملُٛع
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 ثانيًا: العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:
يًُاااٛظؿني ٚ خاصااا١ إٔ أغًااابِٗ قاااد أنًُاااٛا املاااد٠ ايٓعاَٝااا١ يًرتقٝااا١  صاااعٛب١ ايرتقٝاااات  .1

 ٚخاص١ املساتب ايعًٝا.

 ْكط عدد املٛظؿني ايرٜٔ ٜعًُٕٛ يف ايعُاد٠ ٚخاص١ َػسيف اإلضهإ. .2

 ايٓكط يف عدد ايٛظا٥ـ ايت ضض١ٝ املطًٛب١. .3

ايطًااب املتصاٜااد َاأ جٗااات اؾاَعاا١ يٓكااٌ خاادَات َااٛظؿٞ ايعُاااد٠ إىل جٗااات أخااس٣ يف   .4

 اؾاَع١.

 ثالثًا: همرتحاخ لتجاوش العىائك:
ضسع١ تسق١ٝ املٛظؿني يف حاٍ أنًُٛا املد٠ ايٓعا١َٝ ٚتسق١ٝ املٛظؿني املطتخكني يًرتق١ٝ  .1

 حايٝاث.

ايطعٞ إىل اضاتخداا بعاض ايٛظاا٥ـ ايت ضضا١ٝ ايايت تٛاناب ٚتًايب بعاض املتطًباات           .2

ٞ –ٚاملااتػريات اؿدٜثاا١ )َااربَج    طااٞ ٚغريٖااا َاأ   أخضااا٥ٞ ْؿ–َرتجااِ -َسغااد ط٬باا

 .ايت ضضات (

اإلبكااا٤ عًاا٢ ٚظااا٥ـ ايعُاااد٠ ٚعاادّ تسقٝاا١ َاآِٗ خااازج ايعُاااد٠ عًٝٗااا ٚخاصاا١ ايٛظااا٥ـ    .3

 اإلغساؾ١ٝ ٚايسٜاع١ٝ.

إعاد٠ ايٓعس يف املطُٝات ايٛظٝؿٝا١ املطاتخد ١ عٝاث تتؿال َاا حاجا١ ايعُاٌ ٚاملاتػريات           .4

 ايطاز١٥.

 ني يًُساتب ايعًٝا.إعاد٠ ايٓعس يف ايغٛابط املتبع١ عٓد تسق١ٝ املٛظؿ .5

 عكد ٚإقا١َ بعض ايٓدٚات ٚايرباَج ايت ضض١ٝ يف اإلداز٠ ٚزؾا َطت٣ٛ أدا٤ ايعاًَني. .6

 إقا١َ يكا٤ ضٟٓٛ بني َدزا٤ اإلدازات ملٓاقػ١ بعض ايعٛا٥ل ٚاملكرتحات. .7

 إْػا٤ ْػس٠ دٚز١ٜ َت ضض١ يف اإلداز٠ َٚا ٜطتعد َٔ أْع١ُ. .8
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  صيانحالعاللاخ واحلسكح والادازج 
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 العاللاخ واحلسكح والصيانحادازج 

 

 

 :اإلزاض٠ٚصف 

تااستبط إداز٠ ايع٬قااات ٚاؿسناا١ ٚايٓكااٌ بعُٝااد غاا٪ٕٚ ايطاا٬ب ٚتٗاادف إىل إعااداد ايرتتٝبااات      

ٍ اي٬ش١َ إلقا١َ ا٫جتُاعات ٚايٓدٚات ٚاملٓاغاط املستبطا١ بايعُااد٠ َٚاا ٜػاٌُ ذياو َأ          اضاتكبا

 ِ ٚإعداد اهلداٜا ٚايدزٚع.ايغٝٛف ٚايصٚاز َٚساؾكتٗ

 

 أٖساف إزاض٠ ايعالقات ٚاذتطن١ ٚايٓكٌ:

 ٚبسافٗا. ايعُاد٠تكدِٜ اـدَات ٚايتط٬ٝٗت يًُػازنني يف أْػط١  .1

 ايعُاد٠.تعُٝل أٚاصس ايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ بني َٓطٛبٞ  .2

 تكدِٜ خدَات ايٓكٌ بايعُاد٠. .3

 ايسد ع٢ً اضتؿطازات ايط٬ب. .4

 

 

 

 

 

 إزاض٠ ايعالقات ٚاذتطن١ ٚايضٝا١ْ

 قػِ اذتطن١ ٚايٓكٌ قػِ ايعالقات ٚايغٝاف١



 

72 

 

 دازجاجناشاخ اإلأوالً: 
 قػِ اذتطن١:

      ْكاااٌ ايربٜاااد اياااداخًٞ ٚاـاااازجٞ يعُااااد٠

 غ٪ٕٚ ايط٬ب.

      ّٛاضتكباٍ ْٚكٌ طا٬ب اؾاَعاات ايايت تكا

 بصٜاز٠ يًعاَع١.

    ْكاااااٌ ايطااااا٬ب املػاااااازنني يف ا٭يعااااااب

 ايسٜاع١ٝ.

 .ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب يضخٝؿ١ ايسٜاض 

 .ْكٌ ط٬ب املٓػآت ايسٜاع١ٝ ملًعب املًص 

 ب إلضتاد املًو ؾٗد.ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ 

 .ْكٌ عٝٛف َ٪متس اؿًٍٛ ايطب١ٝ 

 .ْكٌ ط٬ب املٓح إىل َه١ املهس١َ 

 .ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب إىل َٓتصٙ ايثُا١َ 

    ْكاااااٌ طااااا٬ب ْاااااادٟ ايطااااا٬ب إىل َاااااسٚز

 ايسٜاض.

 .ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 .ْكٌ ط٬ب املٓح إىل َه١ املهس١َ 

 ُاعٞ ملطااز املًاو   ْكٌ ط٬ب ايٓػاط ا٫جت

 خايد.

       ْكٌ طا٬ب نًٝا١ أصاٍٛ ايادٜٔ إىل املدٜٓا١

 املٓٛز٠.

 .ْكٌ ط٬ب املٓح إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 .ْكٌ ط٬ب اؾاَع١ يٓادٟ ايؿسٚض١ٝ 

 .ْكٌ ط٬ب اؾاَع١ ملطاز املًو خايد 

     ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب ملتخاـ املًاو عباد

 ايعصٜص.

   اضااااتكباٍ ْٚكااااٌ اؾاَعااااات املػااااازن١ يف

 اد ايسٜاعٞ.ا٫ؼ

 .ْكٌ َٓت ب اؾاَع١ ي٬ًُعب اـغسا٤ 

    ْكٌ َٓت ب اؾاَع١ ملًعب ن١ًٝ املًاو ؾٗاد

 ا٭١َٝٓ.

 .ْكٌ َٓت ب اؾاَع١ ملطاز املًو خايد 

      ْكااٌ َهتااب َااادٜس اؾاَعاا١ يصٜاااز٠ أَااااز٠

 ايسٜاض.

 .ْكٌ عُاد٠ خد١َ اجملتُا يصٜاز٠ داخ١ًٝ 

     ايكٝااااّ بٓكاااٌ َطااا٦ٛيٞ اؾاَعااا١ إىل خاااازج

 اؾاَع١.

 .ْكٌ َٓت ب اؾاَع١ ملًعب ْادٟ ايٓضس 

 .ْكٌ َٓت ب اؾاَع١ ملٓطك١ ايػسق١ٝ 

 .ْكٌ جٛاي١ اؾاَع١ ملد١ٜٓ ا٫حطا٤ 

   ْٕكااااٌ املسنااااص ايٓطااااا٥ٞ يتخؿااااٝغ ايكااااسآ

 مل٬ٖٞ ايرباجٕٛ.

 .اضتكباٍ ْٚكٌ ٚؾد جاَع١ أّ ايكس٣ 

      ْكٌ ط٬ب إضاهإ أعغاا٤ ٦ٖٝا١ ايتادزٜظ

 ؿدٜك١ اؿٝٛإ. 

  ٫جتُااعٞ ملطااز املًاو    ْكٌ ط٬ب ايٓػااط ا

 خايد.

 .ْكٌ َٓت ب اؾاَع١ ملطاز املًو خايد 

 .ْكٌ ط٬ب املٓح يًػٝخ عبد اهلل املطًل 

   ْكااٌ طاا٬ب ايطااهٔ إىل احااد ا٫ضاارتاحات

 يف ايثُا١َ.

 .ِْٝكٌ َٓت ب اؾاَع١ إىل ايكض 

      ٌْكااااٌ َطاااا٦ٛيٞ اؾاَعاااا١ يف جٛياااا١ داخاااا

 اؾاَع١.

 .ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب ملطاز املًو خايد 

 .ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب يإلحطا٤ 

 .ْكٌ َٓت ب اؾاَع١ ملطاز املًو خايد 
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 .ِْٝكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب يطسٜل ايكض 

 .ْكٌ ط٬ب ايٓػاط ايثكايف يإلحطا٤ 

     ْكاااٌ طااا٬ب ايٓػااااط ا٫جتُااااعٞ ؾاَعااا١

 اجملُع١.

    ْٞكٌ َهتب َدٜس اؾاَع١ يًادٜٛإ املًها

 يًط٬ّ ع٢ً ٚىل ايعٗد.

  دٜٛإ املًهااااٞ ْكااااٌ ٚناااا٤٬ اؾاَعاااا١ يًاااا

 يًط٬ّ ع٢ً ٚىل ايعٗد.

 ْكٌ ْادٟ ايط٬ب ملعسض ايهتاب 

 .ْٞكٌ َتدزبني َٔ عُاد٠  املسنص اؾاَع 

 .اضتكباٍ ْٚكٌ ٚؾد جاَع١ املًو خايد 

    ْكاااٌ طااا٬ب ْاااادٟ ايطااا٬ب ؾاَعااا١ املًاااو

 ضعٛد.

 .ْكٌ َٓت ب اؾاَع١ ملطاز املًو خايد 

 .ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب ملعسض ايهتاب 

 ْادٟ ايط٬ب مله١ املهس١َ. ْكٌ ط٬ب 

  ْكاااٌ طااا٬ب ْاااادٟ ايطااا٬ب ملسناااص ا٭َاااري

 ضًُإ يًػباب.

 .ٌْٝكٌ جٛاي١ اؾاَع١ ملد١ٜٓ اؾب 

 .ْكٌ ط٬ب إضهإ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

 .ْكٌ ايٓػاط ا٫جتُاعٞ ملعسض ايهتاب 

 .ْكٌ ْادٟ ايط٬ب ملٗسجإ اؾٓادز١ٜ 

 ْكٌ ايٓػاط ا٫جتُاعٞ ؾاَع١ غكسا٤ 

  ايًكا٤ ايثايث يعُدا٤ ايتطٜٛس. ْكٌ عٝٛف 

 .ْكٌ املتكاعدٜٔ َٔ ايؿٓدم إىل اؾاَع١ 

 .ِٗاضتكباٍ َعٗد جد٠ ٚتأَني تٓك٬ت 

 .ْكٌ ْادٟ ايط٬ب يًػسق١ٝ 

 .ِْٗكٌ ايٛؾد ايهٛزٟ ٚتأَني تٓك٬ت 

 .ْكٌ عٝٛف َ٪متس ّٜٛ امل١ٓٗ 

    ْكااااٌ طاااا٬ب َعٗااااد ا٭َااااري ْاااااٜـ يًػااااٝخ

 عبد اهلل املطًل.

 ب ملطاز املًو خايد.ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ 

 ْكٌ ؾسٜل نس٠ ايط١ً يًُطاز 

 .ْكٌ عٝٛف اؾٛد٠ ٚا٫عتُاد 

 .ْكٌ عُدا٤ خد١َ اجملتُا ٚايتعًِٝ املطتُس 

 .ِْٝكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب ملٓطك١ ايكض 

 .ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب ملطاز املًو خايد 

 .ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 ايد.ْكٌ ط٬ب ايطهٔ ملطاز املًو خ 

  .ْكٌ َعٗد تعًِٝ ايًػ١ ملٓطك١ ضدٜس 

 ْكٌ ن١ًٝ اهلٓدض١ يًُٓطك١ ايضٓاع١ٝ 

   ْٞاضتكباٍ ْٚكٌ عٝٛف ًَتك٢ إؾسٜكٝا ايثاا

 ٚايعػسٕٚ.

 .ْٞكٌ عٝٛف ا٫ؼاد ايسٜاع 

 .ْكٌ عٝٛف َ٪متس ايٛحد٠ ايٛط١ٝٓ 

   ْكاااااٌ طاااااا٬ب ْااااااادٟ ايطاااااا٬ب يًُتخااااااـ

 ايتازخيٞ.

 .ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب يًدزع١ٝ ايكدمي١ 

 .ْكٌ ْادٟ ايط٬ب ملتخـ اؾصٜس٠ 

 .ْكٌ جٛاي١ اؾاَع١ مله١ املهس١َ 

 .ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب يًُتخـ ايٛطين 

  ْكاااٌ طااا٬ب ْاااادٟ ايطااا٬ب ملسناااص ا٭َاااري

 ضًُإ ا٫جتُاعٞ.

     ْكٌ ط٬ب ايكطِ ا٫جتُااعٞ ملتخاـ صاكس

 اؾصٜس٠.

   ْكااٌ طاا٬ب ايكطااِ ا٫جتُاااعٞ ملطاااز املًااو

 خايد.

 ب ملطاز املًو خايد.ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ 

   ْكٌ ط٬ب ٚطايبات اجملُا ايطهين ٭حاد

 امل٬ٖٞ.

 .ْكٌ َ٪متس املًتك٢ ايعًُٞ يًُٓاصخ١ 
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    ْكاااٌ َاااا٪متس ايطاااادع ٫ؼاااااد اؾاَعااااات

 يًتعًِٝ ايعايٞ.

 .ْكٌ عدد َٔ املعًُات إىل َب٢ٓ امل٪متسات 

     ْكااٌ طاا٬ب ايكطااِ ا٫جتُاااعٞ إىل قطاا١

 ايكطاز.

    ٞ جملًاااظ  ْكاااٌ طااا٬ب ايٓػااااط ا٫جتُااااع

 ايػٛز٣.

 .ْكٌ َٓت ب اؾاَع١ يٓادٟ ايٓضس 

 .ْكٌ َٓت ب اؾاَع١ ملًعب املًص 

 .ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب يًُٓطك١ ايػسق١ٝ 

     ْكااٌ طاا٬ب ايٓػاااط ا٫جتُاااعٞ ملطتػااؿ٢

 ق٣ٛ ا٭َٔ.

 .ْكٌ جٛاي١ اؾاَع١ مله١ املهس١َ 

 .ْكٌ َٓت ب اؾاَع١ ملًعب املًص 

 .ْكٌ ط٬ب داز اؿغا١ْ يطتاز ضٝيت 

 .ْكٌ ط٬ب ْادٟ ايط٬ب يًُٓطك١ ايػسق١ٝ 

 .ْكٌ ْادٟ ايط٬ب ٫ضرتاح١ داخٌ ايسٜاض 

 .ْكٌ يكا٤ عُدا٤ ايهًٝات 

  ْٔكٌ ا٫جتُاع ايتخغريٟ يعُدا٤ ايتعًِٝ ع

 بعد.

  ِٗاضتكباٍ جاَع١ تبٛى ٚتأَني تٓك٬ت 

 .َْٞكٌ َ٪متس فُا ايؿك٘ ا٫ض٬ 

 

 

 قػِ ارتسَات:

اف عًا٢ صااٝاْتٗا ٚتسنٝاب جٗااش يف َاادخٌ املٛاقاـ َٚتابعاا١     َتابعا١ َٛاقاـ املااٛظؿني ٚاإلغاس    .1

 صٝاْتٗا ٚتٛشٜا بطاقات ايدخٍٛ املُػٓط١ ع٢ً املٛظؿني .

ايتٓطااٝل َااا إداز٠ ايطاا١َ٬ ٚا٭َاأ اؾاااَعٞ يف كايؿااات بعااض ايطاا٬ب يف اياادخٍٛ ملٛاقااـ      .2

ا َاد٠  املٛظؿني نريو ضخب ايطٝازات املتٛقؿ١ يف َٛاقـ املاٛظؿني ٚايايت َغا٢ عًا٢ ٚقٛؾٗا     

 ط١ًٜٛ .

َتابعاا١ ضااري أعُاااٍ املػطاا١ً املٛجااٛد٠ داخااٌ اإلضااهإ ٚاإلطاا٬ع عًاا٢ اـاادَات اياايت تكاادّ           .3

 يًط٬ب.

 قػِ ايضٝا١ْ:

 صٝا١ْ َٚتابع١ ضٝازات اؾاَع١ يف ٚزغ١ اؾاَع١ بضؿ١ دٚز١ٜ . .1

 ايتٓطٝل َا غسن١ اؾؿايٞ يضٝا١ْ اؿاؾ٬ت املسضٝدع. .2

 ٚإص٬حٗا.تأَني قطا غٝاز ضٝازات صٓدٚم ايط٬ب  .3

 .إيصاّ ايطا٥كني مبتابع١ غٝاز ايصٜت حطب نست ايتػػٌٝ .4
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 قػِ ايعالقات ايعا١َ :

 أعُاٍ ايعالقات ايعا١َ :
 عسز ايغٝٛف عسز االغتكباالت امل١ُٗ ّ

 عٝف 45 18 اغتكباٍ ٚفٛز ضمس١ٝ 1

 عٝف 550  30 اغتكباٍ طالب املطس١ً ايجا١ْٜٛ 2

 عٝف 240 22 اغتكباٍ طالب املطس١ً ادتاَع١ٝ 3

 عٝف330 13 اغتكباٍ طالب املعاٖس ايع١ًُٝ 4

 

 ايتضُِٝ ٚايطباع١:
 ن١ُٝ ايطباع١ ن١ُٝ ايتضُِٝ ْٛع ايتضُِٝ ّ

 نتٝب 8000 8 نتٝبات 1

 ْؿط٠ 12000 4 ْؿطات 2

 بٓط 40 15 بٓطات 3

 غتاْس 120 11 غتاْس 4

 بٛغرت 2500 15 بٛغرتات 5

 فٛيسض 10000 1 فٛيسضات 6

 نٝؼ 6000 1 عا١ٝ٥أنٝاؽ ز 7

 قًِ 5000 1 أقالّ 8

 َٝساي١ٝ 5000 1 َٝسايٝات 9
 
 
 

 تٓعِٝ املٓاغبات :
 عسز املؿاضنات ْٛع املٓاغب١ ّ

 5 ايٓسٚات 1

 7 ايًكا٤ات 2

 9 اذتفالت 3

 8 املؤمتطات 4

 1 دت١ٓ ايسع٠ٛ يف أفطٜكٝا 5

 2 ادتُاعات 6
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 تؤثريها: ثانيًا: العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي

 عدّ تٛؾس ايهادز ايٛظٝؿٞ املت ضط. .1
 عدّ تٛؾس ا٭جٗص٠ َثٌ اؿاضب اٯيٞ ٚايطابعات ٚايؿانظ .2

 
 ثالثًا: همرتحاخ لتجاوش العىائك:

 تأٌٖٝ املٛظؿني بدٚزات ؽضض١ٝ داخٌ ايعٌُ. .1
 تأَني َا ٜطًب َٔ أجٗص٠. .2
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 ادازج الشئوى ادلاليح
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 ازج الشئوى ادلاليحاد
 

 

 :اإلزاض٠ٚصف 

بايعُاد٠ تكدِٜ ناؾ١ اـدَات املاي١ٝ ٚاؿطاب١ٝ تستبط بعُٝد غ٪ٕٚ ايط٬ب، ٚتٗدف إىل 

  ٚؾكاث يٮْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات.

 

 جناشاخ اإلدازجأوالً: ا
 ٖا1434/1435املضطٚفات خالٍ ايعاّ ايسضاغٞ 

 ايػًف١ ايتضٓٝف ّ

 ضٜاٍ  300000 ٜاعٞ ٚايجكايفغًف٘ بٓس ايٓؿاط ايط 1

 ضٜاٍ  150000 غًف٘ بٓس ايهػاٟٚ ٚايتذٗٝعات 2

 ضٜاٍ 25000 غًف٘ بٓس ايكططاغ١ٝ ٚاملهتب١ 3

 ضٜا475000ٍ اجملُٛع

 

 ثانيًا: العىائك التي تىاجهها اإلدازج وهدي تؤثريها:
ط١ تااأخس اإلداز٠ املايٝاا١ باؾاَعاا١ صااسف بعااض ايطااًـ اـاصاا١ ببٓااٛد ايضااسف عًاا٢ أْػاا        .1

 ٚبساَج ٚاحتٝاجات ايعُاد٠.

ؾكد ٚعٝاع املعاا٬َت ٚاإلؾاادت اـاصا١ غاازج ايادٚاّ ٚايتهًٝاـ املسضا١ً إلداز٠ ايسٚاتاب          .2

 ٚايٓؿكات.

 ثالثًا: همرتحاخ لتجاوش العىائك:
صسف مجٝا ايبٓٛد بهاٌَ كضضااتٗا ايطا١ٜٛٓ َاا ؼدٜاد ْطاب١ َعٝٓا١ يًضاسف عًا٢          .1

 َٔ قبٌ َعايٞ َدٜس اؾاَع١. ا٭ْػط١ َٔ صٓدٚم ايط٬ب ٚاعتُاد ذيو

 إزاض٠ ايؿؤٕٚ املاي١ٝ

قػِ أَا١ْ 

 املػتٛزعات

قػِ ستاغب١ 

 املػتٛزعات
 قػِ احملاغب١
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 ذوي االحتياجاخ اخلاصح هسكص خدهاخ
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 هسكص خدهاخ ذوي االحتياجاخ اخلاصح
 

 
 

 :اإلزاض٠ٚصف 

ٜستبط بعُٝد غ٪ٕٚ ايط٬ب، ٜٚٗدف إىل تٛظٝـ مجٝا اإلَهاْات ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ يتًب١ٝ 

 ت اـاص١ يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ.احتٝاجات ايط٬ب ٚايطايبات َٔ ذٟٚ ا٫حتٝاجا

 

 اجناشاخ اإلدازج
 تٓعِٝ ايًكا٤ ايطٟٓٛ يًط٬ب ذٟٚ ا٫حتٝاجات اـاص١. .1

 املػازن١ يف اضتكباٍ ايط٬ب املطتعدٜٔ َٔ ذٟٚ ا٫حتٝاجات اـاص١. .2

ؼكٝل املٝدايٝا١ ايرٖبٝا١ يف َطاابك١ ا٭طاساف ايعًٜٛا١ ٚايهساضاٞ املتخسنا١ يف بطٛيا١          .3

 َعات ايطعٛد١ٜ ٭يعاب ايك٣ٛ.ا٫ؼاد ايسٜاعٞ يًعا

 املػازن١ يف املعسض ايتٛعٟٛ اـاَظ. .4

 ؼكٝل املسنص ايثاْٞ يف بطٛي١ نس٠ اهلدف يًُهؿٛؾني يًعاَعات ايطعٛد١ٜ. .5

َتابع١ ضري ا٫ختبازات يًطا٬ب ذٟٚ ا٫حتٝاجاات اـاصا١ َٚطااعدتِٗ بايهتابا١ عآِٗ        .6

 أ ٓا٤ ؾرت٠ ا٫ختباز.

 ضض١.إقا١َ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ املت  .7

 إعداد ايتكسٜس ايطٟٓٛ. .8

 

 زتًؼ إزاض٠ َطنع خسَات

 شٟٚ االستٝادات ارتاص١ 

َطنع خسَات شٟٚ 

 االستٝادات ارتاص١

 ايتكٓٝات االتضاالت اإلزاض١ٜ
قػِ َؿطيف شٟٚ 

 االستٝادات ارتاص١
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 1434/1435خالٍ ايعاّ ايسضاغٞ  عسز طالب شٟٚ االستٝادات ارتاص١ بادتاَع١

 ايطالب ايف١٦

 84 اإلعاق١ ايبضط١ٜ

 38 اإلعاق١ اذتطن١ٝ

 8 اإلعاق١ ايػُع١ٝ

 86 اجملُٛع ايهًٞ
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 ادلسكص اإلعالهي
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 ادلسكص اإلعالهي

 :اإلزاض٠ٚصف 

ٜستبط املسنص اإلع٬َٞ بعُٝد غ٪ٕٚ ايط٬ب ٜٚٗدف إىل تعصٜص ايضٛز٠ اير١ٖٝٓ اإلجياب١ٝ عٔ 

 َاتٗا عرب غت٢ ايٛضا٥ٌ اإلع١َٝ٬.ايعُاد٠ َٔ خ٬ٍ إبساش أْػطتٗا ٚخد

 اجناشاخ اإلدازج: 
 ٖا1434/1435يًعاّ ايسضاغٞ  اإلعالَٞملطنع َٓذعات ا

 َا مت إجناظٙ ايربْاَر ّ

 األخباض 1
أخباض ع٢ً َٛقع ايعُاز٠ يف  250مت  إعساز ْؿط أنجط َٔ  

 بٛاب١ ادتاَع١ ٚتٜٛرت 

 َٛقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ  2
مت ْؿط ضٚابط األخباض يف صفش١ ايعُاز٠ ع٢ً ايتٜٛرت ٚايفٝؼ 

 بٛى

 َٛقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 3

% عٔ ايعاّ املاعٞ سٝح  50ظاز عسز املتابعني يف تٜٛرت بٓػب١ 

ٚظاز عسز املتابعني يضفش١ ايعُاز٠ يف  23259ًؼ عسز املتابعني ب

 1396% سٝح بًؼ عسزِٖ 40ايفٝؼ بٛى 

 أيبّٛ يًضٛض يف صفش١ ايعُاز٠ يف ايفٝؼ بٛى  45مت إْؿا٤  َٛقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 4

 خس١َ تابعين يًطغا٥ٌ ايٓض١ٝ  5

ضغاي١ ْض١ٝ تٛعح أٚقات ٚأَانٔ ايرباَر  5750مت إضغاٍ 

يت تكّٛ ايعُاز٠ بتٓفٝصٖا نُا بًؼ عسز املؿرتنني يف اي

 َؿرتى . 802ارتس١َ 

 إعالٕ  425مت تضُِٝ ْٚؿط أنجط َٔ   اإلعالْات  6

 تكطٜط  29مت إعساز ْٚؿط ٚطباع١   ايتكاضٜط 7

 

 املطنع اإلعالَٞ

 قػِ ايتضُِٝ قػِ ايتضٜٛط
قػِ ايسعِ ايتكين 

 ٚاملْٛتاز

قػِ ايتشطٜط  

 ايضشفٞ
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