
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٢٢ ماعل ةيليغشتلا ةطخلا

 ٢٠٢١ 0/مس,د– ١٫٠ رادصإلا

 
  



 
 

 

 
 ةقيثولا تامولعم

 ٢٠٢٢ ماعل ةيليغش4لا ةط12ا :ةقيثولا مسا

 ةدوسم :ةقيثولا ةيدامتعا ةلاح

 ١.٠ :GHا1Fا رادصإلا تامولعم

 ٢٠٢١ OPمسNد :رادصإلا خLرات

 

 ةقيثولا STع ةيخLراتلا تاليدعتلا

 تاليدعتلا خLراتلا ةطساوب ةعجارم / ثيدحت  /دادعا رادصالا

١.٠ 

 دما1Fا د[ف .م

 ي_ر1Fا زاوف .د

 قلطم لآ هللادبع .أ

 GTوألا ةدوسملا ٢٠٢١ OPمسNد

    

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  ةمدقم
jkإ ةقيثولا فدGT ل ساسألا عضوq21 ةيليغش4لا ةطr1ا ةيعمFلا ةبسوsFر عم ٢٠٢٢ ماعل كلذو ةيباvألاب ا[طwفاد 

 تاردابملاو تايلاعفلاو جماOPل ذيفنتلا ةبس� سايق H{ ةدعاسملل ءادألا تارشؤم عضو عم ةيعم1rاب ةصا12ا ةيجيتاxPسالا

 .٢٠٢٢ ماعلا لالخ كلذو ،ةLرادإلا بناوqrل ةفاضإلاب ةيعم1rاب ةصا12ا



 
 

 

 .ةيعم=>ل ةيلاملا ةمادتسالا ز6زع3 :لوألا .-يتا*(سالا فد#لا •

 ءادألا رايعم
 /تافد.-سملا

 ققحتلا تارشؤمو

 / تاردابملا

 / عورشملا

 جمان@?لا

 تايلاعفلاو ةطشIألا ةيليصفتلا فادCألا
 / نيديفتسملا ددع

 نNفد.-سملا
 ذيفنتلاب STعملا ذيفنتلا نمز

 تاداريإلا رادقم

 ة4ونسلا ةيلاملا

 ;:إ ةفاضإلاب(

 جما=>لا تاداريإ

 )ةعقوتملا

 لا4ر فلأ ١٧٥

 عمLM ةلمح

 / تاع=>تلا

 تاداريإ

 ةطشRألا

 نم ٪٨٠ ;Wع لوصLUا •

 .بولطملا فد[\سملا

 ةددعتم حئارشل لوصولا •

 .نeع=>تملا نم

 تاLMjا ةبطاخم •

 .ةحناملا

 .لامعألا لاجر ةبطاخم •

 ةحنام تاjج ١٠

 لامعأ لاجر ٤

 نم أدبت ةنس

 لوألا عqرلا
 يذيفنتلا سsئرلا

 xyلا تاياعرلا ددع

 وأ ا}دقع مت

 ا}ديدمت

 م}افت تاركذم ٢

 ةردابم

 ءا�رش

LÅةمد 

 عمتÇMا

 عم م}افت يÉركذم عيقوت •

 ديدمت وأ نeينقت نeك4رش

  تاركذملا

 ليافورب ميمصت •

 .ةيعمâMل يرامثáسا

 نم ددع عم لصاوتلا •

 .ةينقتلا تا�رشلا

 نeينقت ءا�رش ٢

 رjشأ ةتس

 نم أدبت

 لوألا عqرلا

 ةيذيفنتلا ةنâMلا

Rتاداريإلا ةبس 

 ة=eغتملاو ةتباثلا

 تاداريإ ٪٢٠ ةدا4ز

 تا�ا=çشالا

 تا4وضع

 ةيعمLMا
 تا�ا=çشا ةبسR ةدا4ز •

 ٪٢٠ ب ة4ونسلا ة4وضعلا

 ةحئال ثيدحت •

 ةفاضاو تا4وضعلا

 تاeëمملا نم د4زملا

 فاد[\سال ةلمح لمع •

 لاÇMاب نeصصختملا

 ةباوب تاءارجإ ةتمتأ •

 لما� لìشí تا4وضعلا

 ددج ءاضعأ ١٠

 رjشأ ةثالث

 نم أدبت

 لوألا عqرلا

 ةيلاملا ةنâMلا



 
 

 

Rضيفخت ةبس 

 ةيليغشáلا ف4راصملا

 .ةيعمâMل ة4ونسلا

 نم ٪٢٠ ضيفخت

 ةددÇUا ف4راصملا

óò ة4ونسلا ةنزاوملا 

 لمعR ةردابم

 ءا�ذب

 ة4رادإلا ف4راصملا ضيفخت •

 ;Wع ظافLUا عم ةيليغشáلاو

 لمعلا ةدوج

 نم ةدافتسالا •

 تامظنملا تاضيفخت

 .ةيحúرلا =eغ

 رقم ;Wع لوصLUا •

 .يRاجم

 ةمظنأ ;Wع لوصLUا •

 .ةيناجم

- 
 نم أدبت ةنس

 لوألا عqرلا

 ةيذيفنتلا ةنâMلا

 ةيلاملا ةنâMلا



 
 

 

 
 .ةيباPNلا ةبسوMNا لاجم .K ةينطولا ةيسسؤملا تاردقلا ز6زع3 :يAاثلا .-يتا*(سالا فد#لا •

 

 ءادألا رايعم
 /تافد.-سملا

 ققحتلا تارشؤمو

 / تاردابملا

 / عورشملا

 جمان@?لا

 تايلاعفلاو ةطشIألا ةيليصفتلا فادCألا

 ددع

 / نيديفتسملا

 نNفد.-سملا

 ذيفنتلا نمز
 STعملا

 ذيفنتلاب

 – تاسسؤملا ددع
 مت xyلا تا�رشلا

 .اjعم لماعتلا

 ناتمظنم ٢

 ز4زعÉ " ةردابم

 تاردقلا

 ;Wع ةيباU°لا

 ىوتسم

 "تاسسؤملا

 تاراشáسالا ميدقت •

 لاجم óò ةينقتلا

 ةيباU°لا ةبسوLUا

 .ةئشانلا تاينقتلاو

 نم ةعومجم jeëجتب مايقلا •

 تاراشáسالا ميدقتل ن4راشáسملا

 ةيباU°لا ةبسوLUا لاجم óò ةينقتلا

ÇÅا فلتLMjتا. 

 تاراشáسا ٤
Éشأ ةعسjأدبت ر 

 يRاثلا عqرلا نم

 ةيملعلا ةنâMلا

 نم نيديفتسملا ددع

 معدلا جمارب
 نوديفتسم ١٠

 ز4زعÉ " ةردابم

 تاردقلا

 ;Wع ةيباU°لا

 نeلماعلا ىوتسم

óò تامظنملا" 

 ب4ردت óò ةم}اسملا •

 نم ةعومجم يqوس¶م

 لاجم óò تامظنملا

 ةيباU°لا ةبسوLUا

 .ةئشانلا تاينقتلاو

 óò نeلماعلل لمع شروو  تارود ذيفنت •

 ةبسوLUا لاجم óò تامظنملا

 ةئشانلا تاينقتلاو ةيباU°لا

 وأ تارود ٤

 لمع شرو

 عqرلا نم أدبت ةنس

 لوألا

LMجما=>لا ةن 

 تايلاعفلاو
 xyلا جما=>لا ددع

 معد لاجم óò تذفن

 دراوملا تايجيتا=çسا

 óò ةينطولا ة4رش®لا

 ةبسوLUا لاجم

 ةيباU°لا

 ةردابم١

 ةكراشملا وأ ثادحتسا •

óò ةردابم Éفد[\س 

 تايجيتا=çسا معد

 ة4رش®لا دراوملا

 لاجم óò ةينطولا

 ةيباU°لا ةبسوLUا

 y™طولا ىوتسملا ;Wع ةردابم ذيفنت •

 ة4رش®لا دراوملا تايجيتا=çسا معدت

 ةيباU°لا ةبسوLUا لاجم óò ةينطولا

 ديفتسم ١٥٠
 عqرلا نم أدبت ةنس

 لوألا

 



 
 

 

 .ةئشانلا تاينقتلاو ةيباPNلا ةبسوMNا ]Zبت ز6زعK. 3 مXاس3 ةTVمتم تامدخ *Tفوت :ثلاثلا .-يتا*(سالا فد#لا •

 

 ءادألا رايعم
 /تافد.-سملا

 ققحتلا تارشؤمو

 / تاردابملا

 / عورشملا

 جمان@?لا

 تايلاعفلاو ةطشIألا ةيليصفتلا فادCألا

 ددع

 / نيديفتسملا

 نNفد.-سملا

 ذيفنتلا نمز
 STعملا

 ذيفنتلاب

 تاراشáسالا ددع

 لاجم óò ةينقتلا

 ةيباU°لا ةبسوLUا

 .ةئشانلا تاينقتلاو

 تاراشáسا ٤
 راشáسم " ةردابم

 "دوالكلا

 تاراشáسالا ميدقت •

 لاجم óò ةينقتلا

 ةيباU°لا ةبسوLUا

 .ةئشانلا تاينقتلاو

 نم ةعومجم jeëجتب مايقلا •

 تاراشáسالا ميدقتل ن4راشáسملا

 ةيباU°لا ةبسوLUا لاجم óò ةينقتلا

ÇÅا فلتLMjتا. 

 تاراشáسا ٤
 نم أدبت رjشأ ةتس

 ثلاثلا عqرلا

 ةيملعلا ةنâMلا

 ثاحبألا ددع

 مت xyلا تاساردلاو

 نع ا[´ مايقلا

 ةيباU°لا ةبسوLUا

 معد /ةيملع قاروأ ٣

 نeثحاب ةثالث

 دوالكلا " ةردابم

 "Æyحبلا

 ثاحبأ óò ةم}اسملا •

 ةبسوLUا نع تاساردو

 .ةيباU°لا

 لاجم óò ةيثحب تاساردب مايقلا •

 تاينقتلاو ةيباU°لا ةبسوLUا

 .ةئشانلا

 نeصصختملل ةيثحب حنم ميدقت •

 ةيدوعسلا تاعماLMا óò نeثحابلاو

 لاجم óò ثاحبأو تاساردب مايقلل

 تاينقتلاو ةيباU°لا ةبسوLUا

 ةئشانلا

 / قاروأ ٣

 نeثحاب

 عqرلا نم أدبت ةنس

 لوألا

 ةيملعلا ةنâMلا

 
 

 

 



 
 

 

 

 .ةيباPNلا ةبسوMNا لاجم .K نTعوطتملا رود ليعفت :ع_ارلا .-يتا*(سالا فد#لا •

 

 ءادألا رايعم
 /تافد.-سملا

 ققحتلا تارشؤمو

 / تاردابملا

 / عورشملا

 جمان@?لا

 تايلاعفلاو ةطشIألا ةيليصفتلا فادCألا

 ددع

 / نيديفتسملا

 نNفد.-سملا

 ذيفنتلاب STعملا ذيفنتلا نمز

 نeعوطتملا ددع

 óò اولØM نيذلا

 .عوطتلا جذامن

 عوطتم ٤٠

 عوطتلا " ةردابم

 "يqاU°لا

 نeعوطتملا ددع ةدا4ز •

 .نeعوطتملا نوئش ةرادإل جمانرب jeëجت • %١٥٠ ةبس¶ب

 لثم عوطتلا تازفحم jeëجت •

 .زئاوLMاو تاموصLÅا

 .نeعوطتملل تاداjش رادصإ •

 عوطتم ٤٠

 ديدج

 عqرلا نم أدبت ةنس

 لوألا
 عوطتلا لوؤسم

 جما=>لا ددع

 ا}ذفن xyلا ةيعوطتلا

 .نوعوطتم

 جمارب ٥
 جمارب ةماقإ •

 لبق نم ةصصختم

 .ةيعمLMاب نeعوطتملا

 جمارب ٥
 عqرلا نم أدبت ةنس

 لوألا
 عوطتلا لوؤسم

 

  



 
 

 

 .TVمم يmرع ىوتحم *kع ةيباPNلا ةبسوMNا لاجم .K ةفاقثلاو .jولا ىوتسم عفر :سماMgا .-يتا*(سالا فد#لا •

 

 ءادألا رايعم
 /تافد.-سملا

 ققحتلا تارشؤمو

 / تاردابملا

 جمان@?لا / عورشملا
 تايلاعفلاو ةطشIألا ةيليصفتلا فادCألا

 ددع

 / نيديفتسملا

 نNفد.-سملا

 ذيفنتلا نمز
 STعملا

 ذيفنتلاب

 ò¥ولا جمارب ددع

 تذفن xyلا ةفاقثلاو

 جمارب ١٠

 كراشم ١٠٠٠
 ةبسوLUا " ةردابم

 "يqرعلاب ةيباU°لا

 ز4زعتل جمارب ١٠ ذيفنت •

 óò ةفاقثلاو ò¥ولا

 ةبسوLUا لاجم

 .ةيباU°لا

 ةبسوLUا نع ةيفيقثت تالمح قالطإ •

 لئاسو =>ع ةيúرعلا ةغللاب ةيباU°لا

 بانسو =4çوت لثم ò¥امتجالا لصاوتلا

 .تاش

 لاجم óò ةيئارثإ جمارب قالطإ •

 .ةيباU°لا ةبسوLUا

 تايلìلاو تاعماLMا بالط فاد[\سا •

 .ةيعمLMا جمارب روضLU م}eëفحتو

 ةيبالطلا تايعمLMا عم تا�ارش دقع •

óò اLMتاعما. 

 ديفتسم ١٠٠٠
 عqرلا نم أدبت ةنس

 لوألا

LMجما=>لا ةن 

 تايلاعفلاو

 óò نeكراشملا ددع

 ةفاقثلاو ò¥ولا جمارب

 تا4وتÇUا ددع

 مت xyلا ةيúرعلا

 .اjعم لماعتلا

١٢ Rلاقم وأ ةرش  

 وأ ةرشR ١٢ رادصإ •

 لاجم óò لاقم

 ةيباU°لا ةبسوLUا

 .ةيúرعلا ةغللاب

• É∂Mصصختملا عيeن óò عيضاوم ةباتك 

 ةغللاب ةيباU°لا ةبسوLUا نع

 .ةيúرعلا

١٢ Rوأ ةرش 

 لاقم

 عqرلا نم أدبت ةنس

 لوألا

 ةيملعلا ةنâMلا

 

  



 
 

 

 .ةيباحسلا ةبسوحلا لاجم يف ةينطولا ةيرشبلا دراوملا تايجيتارتسا معد :سداسلا .-يتا*(سالا فد#لا •

 

 ءادألا رايعم

 /تافد.-سملا

 تارشؤمو

 ققحتلا

 / تاردابملا

 جمان@?لا / عورشملا
 تايلاعفلاو ةطشIألا ةيليصفتلا فادCألا

 ددع

 / نيديفتسملا

 نNفد.-سملا

 ذيفنتلاب STعملا ذيفنتلا نمز

 مت xyلا جما=>لا ددع

 لاجم óò ا[∑لع لمعلا

Éتاردقلا ز4زع. 

 جمارب ٣

 ;:إ ق4رطلا " جمانرب

 ةبسوLUا

 "ةيباU°لا

 óò ةي®4ردت جمارب ٣ ذيفنت •

 ةيباU°لا ةبسوLUا لاجم

 .ةئشانلا تاينقتلاو

 لاجم óò ةي®4ردت تارودو جمارب قالطإ •

 ةب4رقلا تاينقتلاو ةيباU°لا ةبسوLUا

 .تاعماLMا 4πòرLÅ ةصصخم

 تاضيفخت ;Wع لوصLUا ;Wع لمعلا •

 .تاعماLMا 4πòرLÅ ةjجوم

 بردتم ٢٠

 ةرود لìل

 نم أدبت ةنس

 لوألا عqرلا

 ةيملعلا ةنâMلا

 جما=>لا ةنLMو

 تايلاعفلاو

 



 
 

 

 .ةيميظنتلا ةحصلاو ةمكوحلا تاءارجإ زيزعت :ع_اسلا .-يتا*(سالا فد#لا •

 

 ءادألا رايعم

 /تافد.-سملا

 تارشؤمو

 ققحتلا

 / تاردابملا

 جمان@?لا / عورشملا
 تايلاعفلاو ةطشIألا ةيليصفتلا فادCألا

 ددع

 / نيديفتسملا

 نNفد.-سملا

 نمز

 ذيفنتلا
 ذيفنتلاب STعملا

 جما=>لا ددع

 ةي®4ردتلا تارودلاو

 .ةيلي}أتلاو

 جمارب ٣

 ر4وطت " عورشم

 "ةيعمLMا يqوس¶م

 ةي®4ردت جمارب ٣ روضح •

 ةيعمLMا يفظومو يqوس¶مل

óò ةفلتخم تالاجم. 

 .ةبسانملا ةي®4ردتلا جما=>لاب ةمئاق دادعإ •
 / نeفظوم ٦

 نeعوطتم

 أدبت ةنس

 عqرلا نم

 لوألا

 يذيفنتلا سsئرلا

Rكراشملا ةبسeن óò 

 ةي®4ردتلا تارودلا

 نم ةيلي}أتلاو

 يqوس¶م

 .ةيعمLMا يفظومو

 نم ٪٢٠

 يqوس¶م

 يفظومو

 .ةيعمLMا

 يqوس¶م نم ٪٢٠ روضح •

 óò ةي®4ردت جما=>ل ةيعمLMا

 .ةفلتخم تالاجم

 .ةفلتÇÅا ةي®4ردتلا تاLMjا ةبطاخم •

 ىدم ةفرعمل ةفلتÇÅا تايعمLMا ةبطاخم •

 .مjعم نواعتلا ةيناìمإ

 / نeفظوم ٦

 نeعوطتم

 أدبت ةنس

 عqرلا نم

 لوألا

 يذيفنتلا سsئرلا

 تاسايسلا ددع

 xyلا ةيميظنتلا رطألاو

 اjليكشÉ مت

 ١٨ ةعجارم

 ةحئالو ةسايس

 نeسحت

 تاءارجإ

 óò ةمكوLUا

 ةيعمLMا

 " عورشم

 "ةمكوLUا

 تاسايسلاو حئاوللا ةعجارم •

óò اLMمزل نا ا}روطتو ةيعم 

 .رمألا

 ةمظنألا ر4وطتب مايقلا •

 دوقع :ةيعمâMل ة4رادإلا

 تايحالصلاو فيظوتلا

 .ةيفيظولا ماjملاو

 ةيلاملا تاسايسلاب ةصاLÅا حئاوللا ر4وطت •

 .ةيعمâMل

 دعاوقو ةيعمâMل ة4رادإلا ةمظنألا ر4وطت •

 .رامثáسالا

 .ةيليغشáلا ةطLÅا ر4وطت •

- 

 رjشأ ةتس

 نم أدبت

 لوألا عqرلا

 ةرادإلا سلجم

 
  



 
 

 

 .ةمعادو ةيلماكت ةيجيتارتسا تاكارش ءانب :نماثلا .-يتا*(سالا فد#لا •

 

 ءادألا رايعم

 /تافد.-سملا

 تارشؤمو

 ققحتلا

 / تاردابملا

 جمان@?لا / عورشملا
 تايلاعفلاو ةطشIألا ةيليصفتلا فادCألا

 ددع

 / نيديفتسملا

 نNفد.-سملا

 ذيفنتلا نمز
 STعملا

 ذيفنتلاب

 تا�ارشلا ددع

 óò ةيجيتا=çسالا

 .ةفلتÇÅا تاعاطقلا

 تا�ارش ٣

 نواعتلا جمانرب

 πòيتا=çسالا

 ةيجيتا=çسا تا�ارش ٣ دقع •

 .ةفلتخم تاjج عم

 عيقوت عقوتملا تاLMjاب ةمئاق دادعإ •

 .اjعم تا�ارش

 تا�ارش عيقوت عقوتملا تاLMjا عم لصاوتلا •

 .اjعم

 تاjج ٣
 أدبت رjشأ ةتس

 يRاثلا عqرلا نم

 سsئرلا

 وأ

 óò تا�ارشلا ةبسR بئانلا

 .ةفلتÇÅا تاعاطقلا

É١٠٠ ةيطغ٪ 

 تاعاطقلا نم

 ةفلتÇÅا

íتا�ارش 

 ةفلتخم

• Éتاعاطقلا نم ٪١٠٠ ةيطغ 

 نواعÉ تاركذمب ةفلتÇÅا

 ،صاLÅا ،يموLUìا عاطقلا(

 )ú¿òرلا =eغو

 
  



 
 

 

 .ةيعمجلا تامدخ نم نيديفتسملا اضر ةبسن عفر :عساتلا .-يتا*(سالا فد#لا •

 

 ءادألا رايعم

 /تافد.-سملا

 تارشؤمو

 ققحتلا

 / تاردابملا

 جمان@?لا / عورشملا
 تايلاعفلاو ةطشIألا ةيليصفتلا فادCألا

 ددع

 / نيديفتسملا

 نNفد.-سملا

 ذيفنتلا نمز
 STعملا

 ذيفنتلاب

 نم xyلا جذامنلا ددع

 اضر سايق ا[¡أش

 .نيديفتسملا

 ناجذومن ٢

 اضر سايق

 نم نيديفتسملا

 ةيعمLMا

 اضر سايقل نeجذومن ر4وطت •

 نيديفتسملا نم ةفلتخم تائف

 ،ءاضعألا ،نeعوطتملا(

 )جما=>لا يديفتسم

 تائفلاو ةبسانملا جذامنلا نع ثحبلا •

 .ةفد[\سملا
 ةفلتخم ناتئف

 نيديفتسملا نم

 رjشأ ةتس

 عqرلا نم ءادتبا

 يRاثلا

LMجما=>لا ةن 

 تايلاعفلاو

 سsئرلا

 يذيفنتلا

 عوطتلا ةرادإ

 اضر ةبسR عفر

 نم نيديفتسملا

 .ةيعمLMا تامدخ

 اضر ةبسR عفر

 ب نيديفتسملا

١٠٪ 

 نم نيديفتسملا اضر ةبسR عفر •

 ٪١٠ ب ةيعمLMا تامدخ

• Rسا رشáةيلبق نيديفتسملا اضر ةناب. 

• Rسا رشáنيديفتسملا اضر ةناب íةيدع. 

 .تانابáسالا ليلحت •

 

 


