
  

  

  

  

ِالــــمــرشــــد
ْ ُ

 صعوبـات التعلـم لـمعلمي 
 هـ ـ ا����� ا��
	��1423ـ  1422

 إ��اد

 اللطيـف سـليمان بـن عبد الـعزيـز العـبد

�ف ���ب
ت ا����� �  _��
 $#� ا���ب�� ا�"

 ا��ی
ض إدارة ت����

 وإ$�ار  �ا*��

���ب
ت ا����� ا����010 ا/س��
ری� ا��"--�� ���ا , 

 �	
��ا2 
�ب�� ا�"��� � 
 ا��

 ا��0
رف وزارة

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  



 

 ا�������ت

o 
 م�مـ

o اف
 ا����
 أه������ 
  ا�م��
 ا���م

o 
 اخ�����ت ا�م��
 ا���م

o ا����" إدارة �����ت  

o "ت إدارة �����ت ا��������  م%�م واخ�

o "اف ����م& �����ت ا����  أه

o "أه" م%�م م��" �����ت ا����  

o "ت���' �����ت ا����  

o )ا����� 
  �,����ق �*���م& �����ت ا����" أه��

o در��  ت���' .�-
 ا��

o  ا�3,ب اآ��0ف( ا����ف )  

o 4��08�9 ا�����م�ت وات��ذ ا���ارات(ا�����" ��6ض ا��)  

o "ر�: ا�����  ��6ض ا��

o 
  ا��3
 ا������
 ا�;�د�

o 
  ا�هاف ا������

o ��<ا���  

o در��9ول .�-
 ا��  

o ت ا����" م? ا���<ت����� "���� @Aر�  وا���4 ا��Cء ا��

o ا���;�ت  

o "ت ا��������� 
DE�  

o در��  ��0ط .�-
 ا��

o G�� "����� ا�داء H��;�� 
  ا���Dط ا��%�
 وا������

o 89ا���ا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 


  م�م

 :M�N رس�ل اJ،I" أم� ��وا�A,م  �A" اI وا��� I وا��,ة


 ت�����
 و< .�ا�
  إن ر-8 م��Aى ت���H ا�3,ب ا����@ هف أس�سAسRم Hآ Sإ�� M�Aت
H��ى ا�3,ب ��D@ ا<س���ار -@ ��Dء أ��9ل  -@ ذ�T،إذ أن ا<س���ار -@ ر-8 م��Aى ا����

U�Eت%� ت���RA�� ا����م M�N درة�Vو 
إ< إذا آ�ن ��Eح و�? ����X ه(ا ا�%ف .��8��E مRه�
MD*� ه��? ���م�ن  ا����"،�(ا آ�ن م? ا��%" أنRا�����"،-\�ن �]امً� و�9د م����? م H*V "ا����

U�Eت Hوره" ا�\�م .ا�����
 وا�����" �

S9���� ا_رش�دي وا���وي �ه" م� H��اد ه(ا ا�Nإ �D4 -@ �����ت  �(ا رأ��ا����" ا����

 �����" .ا���0Dد S -@ ت���X ا�%فوه(ا �ورU س�H%A م%��. ا����"�;Dم T�9 أن �\�ن -@ ذ���

C��3�� 
�;Dت��*%� م.  

  ا���-�X،،،،، واI و�@

 ا��]�] ا��*ا���3'*N ?� س����ن 

 هـ25/5/1422

 


 �*�ام& �����ت ا����"���
 ا<س��0ر�
 ا���N��Eا�� 

o د.�ًA�`أ�� ��ـــــــ�ن ر  إ��اه�" �? سـ�

o س����ن �?.دaا��مـــــــــ�  ��`*ً� ���`�:  م��

o ًا.د�<N ا�*ـ�ـــــــــ�ل  ز�ـ �ــ? مـ��

o أ.*N ?ـ�  ا��ح�? ا���اس N>�ًا مـ��

o ًا.أ�<N Cح*�ـــــــ  �ـ�سـ� �ــــ? أح�ـ

o ًا س����ن.أ�<N '�3ا��  ا��]�] ا��**N 

o ًا.أ�<N @ا�����3ــــ Iا  م��ـ �ـ? Nـ*

o ًا وم��راًًإ�ـ�اه�ـ".أ�<N 
  �ـ? حـــــ� ا�����ــ

o أ.Iا  ا���ـــــــــ�ح N>�ًا س�3ـ�ن �ـ? Nـ*

 


������ 
 (1: (ا����
 أهاف ا�م��
 ا���م


 ذوي��Nر Mإ� 

 ا���������� 
ا<ح����9ت ا����
 ��: -�f م? ا�����V?،  ت%ف ا�م��
 ا���م
gوا���ه���?،ح� ?�V�;رات%"  وإ��� أ�>ً� م? ا���V Hم�اه*%" و�� 
��Dت��م ��آ��0-%" ،وت

f3ووض8 ا��،"%� 
اده"،وت���3 ت�T  ����س�`H ا���Dس*Nوت����%" وإ "%������ 
وا�*�ام& ا����
إ�M أ->l� _ Hذن اI _  ض���ً� �����ل �%" -ا�>�ورة إ�M ذ�T  آ��� دjN-ا��f3 وا�*�ام&

رات%"V X-ى، و��Aوإم\���ت%" م. 

 

 (2: (�م��
 ا���م
اخ�����ت ا

 ا��f3 وا�*�ام& ا�,زم
 �>��ن ت���
 وت���" ذوي ا<ح����9ت ا������
 ا����
 وض8 -1

Hnذوي �����ت:م،�ً���N ?�;س���ً�،ا������? �����" م? ا����� ?�Vا����،?�Vا���� 

ض�-
 إ�M ا���ق،��_ ا����"،ا��>���3? س��آ�ً�وا�;����ً�،ا��>���3? ت�ا���ً�،ا���ح��?،م��دي


 ت�����o�� H<-م? خ,ل ت�-�� أ Tوا���ه���?،وذ� ?�V�;رات%"  ا���م�Dس*
 و-�ً� ��

 .واح����9ت%"


 �%(ا ا��Dع م? ا�����" وض8 ا���ا`a وا���ارات وا�������ت -2�qDا��. 

 اح����9ت ا_دارات ا�������
 م? -3�ا����ه وا�;��ل وا�*�ام& �(وي ا<ح����9ت  ت�

 .ا����

4- 
ر�C �%(ا ا��Dع م? ا�����"،-�Dً�،و���0ً�،وم�د�ً� ت�-�� ا����3*�ت ا�,زم���. 



5- 
اد ا��f3 ا�,زمNم8  إ X�AD���� Tوذ�،
ر�C وا<����ث -@ م�Eل ا�����
 ا�������

� .ا�E%�ت ا����

اد ا���Dه& ا�,زم
 وت���3ه� �(وي ا<ح����9ت ا������
 ا����
،و -6Nإ M�N Hم�  ات��ذا���

 ��]م ���-�� ا�\��ب ا��رس@ ا�(ي ��;X م8 ت�T ا���Dه& ������ون م8 ا_دارات�Dا���. 

7- f���� '��0ا� '��
 وا����رات ا�راس�
 وا���-��nا� C�\ا� 
N�*s  C��9 Mا�*�رز،إ�
 .ت��EA%� ��ت�ً�

8- M�N Hا�*�ام&،وا��� )�;Dت M�N @D;ت���3ه� ا_ش�اف ا�. 

وا����-�qت،وا<س�;�دة مD%� -@ ر-8  ر�� وا<��Vاح�ت ا��اردة م? ا��Xs�Dدراس
 ا���� -9
 .م��Aى ا�����
 ا�������
 وت���3ه�

 م%�م واخ�����ت أ�AVم ا�����
 ا����
،وأس���C أداء ا����ه وا�*�ام& -@ ا��Xs�D ت���" -10

 .وا����-�qت


 مSD،وا�س���C ا� -11��Vق ا���sس*�ب ا���ق،وt� 
�Nا���@- 
ا����مH م8 ذوي  ��Dس*

 .ا<ح����9ت ا����

اد ت���� س�Dي �M�N H��0 إ��Eزات -12Nإ  )�;Dت jض��Nوا���*�ت ا��@ ا،
ا�م��
 ا���م

 .�%� ا��f3 وا�*�ام&،وا��Vاح ا����ل ا���Dس*

13- 
��DAا� f3وا��،
��DAا� 
اد ا���]ا��Nإ. 

14- '�Aا� ���ت ا�����
 م ت��
،وا�����Dا� ? ا�*�Dد ا�,زم
 سH\� ً���D م�%
 .ا��Xs�D وا����-�qت �%� و����م&،وإ�,غ

15- وا�*�ام& ��? ا��Xs�D وا����-�qت و-X  إ�ار ح�آ
 ��H �������? وا���م��? ������ه
T�)� 
�qDا�� fوا�>�ا� 
 .ا���9


،وا��@ ت�MD م8 ا���N�3ت ا��\�م�
،وا�%��oت،وا��Rس�Aت،وا���اآ] ذات ا��,V ا����ون -16
 .ذوي ا<ح����9ت ا����
،م? أH9 ت��" أ->H ا��م�ت ا������
 وا�������
 �%" ���;�oت


 م���ً�،وإ����Vً�،ودو��ً� -17V,ت��ات،وا����ءات ذات ا��Rوات،وا��Dا� @- 
  .ا���0رآ

 

 ا���0ف �N ?� ���� M�N@ ا���سM،/ م��Aة ا�����
 ا����
 ��زارة ا����رف،د (2) (1)
،
 هـ1419ا�����
 ا����

 

 (3) :إدارة �����ت ا����"

ا�s;�ل ذوي �����ت  هـ، ���0ف M�N ��ام& ت���
 وت���"1417اس��jJ ه(U ا_دارة �Nم 
 .ا����" -@ مارس ا�����" ا���م

 (4: (ا����" م%�م واخ�����ت إدارة �����ت

o "ت���3 ��ام& �����ت ا����. 

o ا� 
�qوا�� a`اد ا���اNإ
 .���*�ام& ���

o &ا�*�ام M�N @D;ا_ش�اف ا�. 

o &اث ��امة ا���f�3 <س���9. 

o &`��Dا� Hت���" ا�*�ام& وت���. 

o راس�تاد ا�*��ث وا�راس�ت ا�,زم
 �����3  ا<ش��اك م8 إدارة ا�N_ 
وا�����3 ���م��
 .ا�*���م&

o 

 م? ا��Dح م�����`�Aم�ت �����ت ا����" ا��
م�اآ] خ�D;ا� 
�. 

o ?ا������ S�9ت� 
�? إ�M ا��Xs�D ا�������E�Aا��. 

o Xs�Dا������? ��? ا�� 
 .ا�������
 تX�AD ح�آ

o "م���@ �����ت ا���� Cر� .ا��X�AD وا���0رآ
 -@ ت

o &ام�� f�3ت�  aاخ���ر وت�ش� @- 
ا<����ث ا����
 �(وي �����ت ا����"،وا���0رآ



?�n��*ا��.  

o ��� 

 ا_دارات -@ ا�م��
 -��� �A%" -@ ت���3 ا���H وت��A? ا�داءم�0رآ. 

o   .وت�م ت����ًا س�s�0� ?N �ً��Dت ا_دارة م�>�Dً� آ�-
 ا�����م�ت ا������
 ���*�ام& ت�

 

ا���0ف �N ?� ����  M�N@ ا���سM،/ م��Aة ا�����
 ا����
 ��زارة ا����رف،د (4) (3)
،
 هـ1419ا�����
 ا����

 

 :(5(ا����"  ف ����م& �����تأها

Mإ� 
ف ����م& �����ت ا����" -@ ا����\
 ا�����
 ا���Aد�%�  "���� Tا�����" ،وذ� 
��N�- ز��دة

 : �����ت ا����" X��s ?N-ا����
  أ->H ا��م�ت إ�M ا��,م�( -@ م�Eل ا�����

@ ا����" �� اآ��0-%" ا�(�? ��%" �����ت - ـ ت��" ا��م�ت ا������
 ا����
 ���s;�ل1
 .وت4��0 ح�<ت%"


 وإرش�د2�Nـ ت� 
 م��ي ا��ارس وا������? وأو���ء أم�ر ا��,م�( وآ(�T ا��,م�( أ�;t� "%Aه��


���E�_ا S*و�9ا� Uم& �����ت ا����" وإ��از م]ا������. 

ه" -@ تر�: ��G ا��, ـ ت��" ا<س��0رة3N�Aا��@ ت 
م�( ا�(�? ا������
 �����@ ا��رس
 .داخH ا�;�H ا���دي �����ن ا��ر�:

ت%" -@ ا����مH م8  ـ ت��" إرش�دات �و���ء أم�ر ا��,م�( ا�(�? �����ن خم�ت4N�A�� &ا�*���م
 .ح��
 ا�����( -@ ا��D]ل

 


 ا����
 - إدارة �����ت ا����"-�����ت ا����"، ��0ة ����م& (5)������ 
 ا�م��
 ا���م
 .رفا���� ،وزارة

 

 :(6(أه" م%�م م��" �����ت ا����" 

1- "%� ا���0رآ
 م8 ا�;��X ا�����4 -@ وض8 خ3
 �����م ����aA ا�و�@ ��? ���8V أن �


 ت��"،م8 �ا�
 آ�N Hم دراس@����) .
ا�� H*V ?دة ا�������N ?ا<س�;�دة م H<;�  ا���م
ر ا_م\�نV @ا�و� aAراس@ -@ إ�9اء ا�� ( ا�


 ا����" �ى آH ت���( ك -@ ����Nتا<ش��ا -2���� � .ا��4��0 وا�����" ���

اد -3Nت���(  ا<ش��اك -@ إ H4 واح����9ت آ`��ا�*�ام& ا������
 ا�;�د�
 ا��@ ت��اءم م8 خ
X�AD���� Tوذ� 

 �����ت ا����" ����رسDE� 8م. 


 اح����9ت%" م? ذوي �����ت ا����"  ت��" ا��م�ت ا������
 ا����
 ����,م�( -4��*s CAح
  .خ,ل ا�*���م&

 :م��" ا�;�H ا���دي -@ ا�م�ر ا��@ ت�4 ت,م�( �����ت ا����" مHn ت*�دل ا���0رة م8 -5

 .ا��ر�: �sق. أ 

 .أس���C ا����مH م8 ا�����(. ب 

  .أس���C تtد�
 ا<م�����ت. ج

 .م����
 س�� ا�����( -@ ا�*���م&. د

 .وت���n%" -@ ا����E: ا��رس�
 ( ذوي �����ت ا����"ت*V @D>��� ا��,م� -6

اد -7Nرس@ -@ إاول ا�راس�
 ا����
 �\H ت���( م?  ا����ون وا��X�AD م8 ا�;��X ا��Eا�
�? م? .�-
 ا����در�;�Aا��. 

8- X�ADن ا����ون م8 أو���ء أم�ر ا��,م�( ذوي �����ت ا����" م?  ا��t0� @�,3ا� م8 ا���ش
H9ؤه"ت(� أ�Dأ� �%Dت ا��@ ����@ م����� .�H ا�

- T�)ل وآ��إدارة ا��رس
 N? خ��`4 ذوي �����ت ا����"،  ��0 ا��N@ ��? م���@ ا�;

 ا��م
 ا��@�Nاآ��0-%" و�� 
  .��\? ت���%� �%" ض�? -��X ا���H ا��رس@ وآ�;�



 

ا�م��
 ا���م
 -����"إدارة �����ت ا-��3زارة ا����رف، ص  د��H ����م& �����ت ا����" (6)

 .هـ1419 ������
 ا����

 

�ًn��J:
 :ت���;�ت م%�

 :(7(�����ت ا����" 

�%�t� "ت���' �����ت ا���� ?\��  

 ا�س�س��A;Dم? ا������ت ا� �nة أو أآاض�3ا��ت -@ واح

 وا��@ ت*و M�N ش\H اض�3ا��ت  ا��@ ت�>�? -%" واس��امV�3Dا�� 
ا��6
 ا��\���
 أو ا��6

@�� ���-: 

o _ ا<س���ع. 

o _ ��\;ا��. 

o _ ا�\,م. 

o _ ا���اءة. 

o _ 
 )ا_م,ء،وا���*��،وا��( f ا�\���

o _ ا����ض��ت. 

Xأس*�ب ت��� Mأو .��ه� م? أ��اع وا��@ < ت��د إ� 
���
 أو ا�*���Aأو ا� 

 ا�����V�N_�� 

 .ا_�V�Nت

 

 :وا������@ ا��\�ن ا�����ي


 ا����
 ���,م�( ا�(�? ��%" �����تت�م خم�ت ا�����  ?N ارس ا�����" ا���مت��" -@ م
  .X��s ا�;�H ا���دي م8 خم�ت .�-
 ا����در

 

 :(8) أه��
 ا�����( �,����ق �*���م& �����ت ا����"

 :ش�وط أه��
 ا�����( -@ ا<����ق ���*���م&

 أن �\�ن �ى - 1V ــ�ى�Aم ?�� aا�آ�د�ــــــ�@ ا�����( ت*ــــ��? واض S���رتــS وم��Aى ت�
 :ا��Eا�ـC ا�����
 -@ أح

o @q;ا���*�� ا��.  

o @q;ا_��6ء وا<س����ب ا��. 

o 
 .ا�\���

o ا���اءة. 

o اس����ب ا���دة ا����وءة. 

o ل> .ا����ض@ ا�� وا<س�

( 
�A;Dى ا������ت ا� .(ا��;\��،ا_دراكا�(اآ�ة،ا<��*�U،:مHn أو أن �\�ن ��S اض�3اب -@ إح

3- 
V�Nإ ?N 
Eت ��ت�����
 أو أ�
  أن < ت\�ن ا��Aأو اض�3اب س��آ@ أو أس*�ب ح 
���N
م م,ءم
 ��وف�� 
V,N �%� أس*�ب أخ�ى 

 ا�س����Nا����" أو ا��. 

4- 

 -@ ت���" هR<ء ا��,م�(  أن �j*n أن ا��م�ت ا������
 ا���د�
 .�� م,`���N�;ا� 
���V م�� أو

  .��C�3 ت�-�� خم�ت ت����
 خ��


 ا����
 ��*�ل وت��D' ا��,م�( ذوي �����ت ا����" ا��@ ��أس%� -5DEا�� 
م��  م�ا-�
SDN ب�D� ?أو م 
 .ا��رس

(7) 

 ����ه و��ام& ا��������qDا�� Nزارة ا����رف  ا���ا�� 
 ا���دة ا�و�M -��ة -ا����
)40 ( 
������ 
�Dsا�س�ة ا��
 هـ1422 ا����


 ����ه و��ام& ا�����
 ا����
 ��زارة ا����رف ( (8)���qDا�� Nة  - ا���ا��- 
���Aا���دة ا�
)7 ( 

 ا���������� 
�Dsهـ1422ا�س�ة ا�� 



 


 ا����در -�.)9): 

ا��\��@ ا�(ي ت�Eي -�S وتX�3D مSD ا��م�ت  إن م;%�م .�-
 ا����در ���ى م�Eد ا���]

،-%� ��qم ت���ي ����يا������
 ا������  Sوت���� Sت���� )������ H;\ت 
��M�N ��ام& م��

Sواح����9ت S�`��راتS،-@ ح�? أ�%� ت;aA ا���Eل أم�مH\0�  @- "����� S -�دي ��DسC خVو
وا��%�رات ا�آ�د���
 -�H�،CA وا��;�HN ا<N���9@ وا���ا�H م8  ا�;�H ا���دي < ا�����م�ت


� ا�خ��? ا��(ان���Aا� 
�N���9>م��م�ت ا����ة ا ���DN "م? أه ?���DN ان�*��.  

(9) 
 إ��اه�" أ��/ ز�ان ا��s�Aوي ، د /  ت��9
 د- د��H م��" ا�����
 ا����
 -ا����در  .�-

 هـ1418 -���ن 

 

  :(اآ��0ف ا��,م�()(10(ا����ف

 :ات ا�����
�Nدًة ا����ف M�N ا��,م�( ذوي �����ت ا����" م? خ,ل ا���3 ��"

 :ا_ح��
: أوً<

ا�3,�@ أو و�@ ا�م� أو ا�����( �;SA ، ح�g ���م  ت\�ن ا_ح��
 م? H*V م��" ا�;�H أو ا���ش
8�9 
ا�����م�ت م*�ش�ة م8 ت�*8 م��Aى ا��,م�( ا������? N?  م��" �����ت ا����" ���ح�

 .ا��رس
 X��s ش%�دات%" مD( دخ��%"

و��: ���>�ورة  �8V م? ا�4�0 ا����ل وت��� م? م�� ا��رس
���ذج ا_ح��
 �CE أن ت)
  (واح ت���4 ���ذج إح��
 �\H ت���(، ��_م\�ن 8�9 أآ�n م? ت���( -@ ���ذج

 ( AV" ا�����
 ا����
/���1ذج )

�ً���J: aAا��: 


 ا��,م�(  -@ �ا�
 آ�N Hم دراس@ �M�N CE م��" �����ت ا����" إ�9اء مaA أو�@-����
 :����H و�9د �����ت ت��" ��%" وذ�M�N T ا���D ا����@ا�


 ����,م�( ا��\���? وا��اس*�? وض��;@ ا����Aى -@ م�اد ا����ض��ت -أ�`�V ادNوا���اءة  إ
ا�3,�@ أو أي %9
  وا_م,ء وا��f وا���*��،و��\? أن ��" ذ�T م? خ,ل ا����ون م8 ا���ش


  .رس��
 أخ�ى -@ ا��رس

ر ا_م\�ن س�;�دة م? �Nدة ا������?�;>H ا<)V @ا�و� aAراس@ _�9اء ا��ا�
 ا���م ا�� H*V)  


 مD( دخ��%" ا��رس
 -@   دراس
 م�;�ت-ب����ا��,م�( ا��و��? �����`�
، وت�*8 م����Aت%" ا���

 ح�M �;�-%" ا�����
 X��s ?N ش%�دات%" ،م8 ت��D' م*`@ �%" حCA ��ع  م�دة����ا�



، وذ�s_�� T,ع M�N م����Aت%" -@ 8��9 ا���اد ودر9���� .ا�


 واخ���ر ا��,م�( ا��S*�0 ���9د �����ت ت��"   �� ا���0ور م8 م��"-ج����ا���دة ذات ا�
رس
 <س�\��ل إ�9اءات  ��%" -�%�،���م���� Hا��� X��- M�N "%م��" �����ت ا����" ���ض

  .ا����X ا��4��0


 ا����
م AV" ا��/���1ذج )���) 

 


 �*�ام& (10)���qDا�� Nت���3 ��ام& �����ت ا����" -�����ت ا����"  ا���ا 
DE� - 
ا�م��


 ا���������� 
 .هـ1420وزارة ا����رف  -ا���م

  
  
  
  
  
  



 

?��AV Mإ� "A�Dا�����" و�:  

 (11):(ا���ارات 8�9 ا�����م�ت وات��ذ(ا�����" ��6ض ا��4��0:أوً<

و�9د ����
 ت��" �ى ا��,م�( ا�(�?  �6ض ا��4��0 إ�M ا��tآ �H\0 �%�`@ م?�%ف ا�����" �
N�*Nـة �DVات،وه(U ا���Dات ت�م خم�ت  س�ف ت�م �%" ا��م
 X��s ?N 8�9 ا�����م�ت


 ا��4��0 م���م�ت�
 آ*��ة �;��X ا��4��0 وخ��ً
 م��"���N إ�9اء H*V "ت ا���������. 

 :وه(U ا���Dات ه@

  (م AV" ا�����
 ا����
/���3ذج) .أم� ا�����(و�@ .1

 (م AV" ا�����
 ا����
/���3ذج . (ا���ض@ م��" ا�����( -@ ا�;�H ����م ا����@ أو .2

 (ا�����
 ا����
 م AV"/���3ذج. (ا���ش ا�3,�@ .3

4. 
qا��,ح:U��A;ك وت��A�6ض و�' ا�� 
 :وتA�D" إ�X��s ?N M ا���0هة ا�%�د-

�HداخH ا�_ أ;:
�
 أ�DJء ا������م AV" /���3ذج (ا�راس�
  ������ون م8 م��" ا���دة ذات ا�

  (ا�����
 ا����

 (AV" ا�����
 ا����
 م/���3ذج : (خ�رج ا�;�X��s ?N H_ ب



 ا����ض�
 ـ ح�A;ح@ ـ ا��*� .ا����3ر ا�

ة أ��Nل .5�Eأو ا� 
��
 ا����[Dوا�� 
���  .(اC9د-�� ا�;�H وا��(ا�����( ا�;

(f�- ت ��6ض ت����%� ��رة  (إن و9


 م8 ا�����( .6�� (ا����
 م AV" ا�����
/���3ذج . (ا������
 ا��0


 وا��;
 م8 ا�����( وح�� ا�����م�ت ح�ل)�nم? ا� �A9 ء�D� �%Dا��0\,ت  ا��6ض م

 ������D�N Hت م?N�;0م �%Dا��@ ����@ م 
�`��Dوا� 

 وا�آ�د����N���9>ا ��Nأ 
�oل ا�����(،وأس

 ( ت�S9 إ��S ح�ل م%�رات ا���اءة وا�\���
 وا����ض��ت

7. 

 ا�����DA�� S��
(اخ�*�رات ا�����( -@ -DAل ا���Nأ). 


 ا_��9
 إن)Vت ��6ض ت����%� ��رة م? ور  ( و9

�H ا�ول .8;�� 
n�
 وا���� .وا���n@ وا�ور ا���n@ ا<خ�*�رات ا��س��
 ا��

(Vت ��6ض ت����%���رة م? ور
 ا_��9
 إن و9)  

%9
 ت�م م���م
 N? ا�����( أي .9. 

 


 �*�ام& �����ت ا����"(11)���qDا�� Nت���3 ��ام& �����ت ا����"  - ا���ا 
DE�- 
ا�م��


 ا���������� 
 .هـ1420  وزارة ا����رف-ا���م

 

 :ا���ارات م�����ت ح�ل 8�9 ا�����م�ت وات��ذ

o  [م ا���آ�N
8�9 ا�����م�ت �M�N  H ���ط ا�>�' �ى ا�����( -�f وذ�T خ,ل م�ح�
S� .ا���آ�] أ�>ً� M�N ���ط ا���ة �

o 8�9 
 م�ح�
 ا��aA  ت\�ن م�ح��� �ً�`ا�����م�ت -�f ���,م�( ا�(�? و��N 8V%" ا<خ���ر م*
 م? ِخْم�ت ا�*���م& ا�و�@�;�Aم? س� C��6وه" -@ ا�. 

o ا�����م� t*ت�
ا��aA ا�و�@ و8�9 ا�����م�ت و���`& ا��H\� 4��0 ت���(  ت ا����
 ���ح�
T�)� ة  (م AV" ا�����
 ا����
/���3ذج ) .-@ اس���رة م�

o DN 
����S، أو ض�' ��� أو  إح��
 ا�����( إ�M ا��حة ا�� 
��� 
ا<ش�*�U ���9د م0\�

 ا<ش�*�U -@ ا إ�M أخ��`@ ��Vس ا��رات ا�����DN 8�Aا� @`����;�ض ا��رة ا�����
 أو إ�M أخ

�� Tو�@ ا�م� وا�\,م وذ� 
 .م�ا-�

o ?\و� 
ا<خ���ر �\�ن ��Dًء M�N ���`&  ا����" ��: �S ا��X -@ اخ���ر ا��,م�( ���رة �0Nا`�
  .ا��4��0 و�Vار ا�;��X ا��رس@

 



�ً���J::ر�  :ا�����" ��6ض ا��

 إ< ���,م�( ا�(�? j*J و�9د ����
 ت��" ��%" ��Dًء M�N ا���E�ُ > 4��0ى ه(ا ا��Dع م?
X��Aر�: -@ ا�*���م&  ا�����" ا�و�%ف إ�M م��-
 ���ط ) 12(وا�(�? س�ف ت�م �%" خم
 ا��

 و���ط ا<ح���ج �ى ا�����( وا����
 �����Eل ا�آ�د��@،و�CE م�ا�Nة ا����@ H*V ا���ة

U :ا��4��0 و��

1 .M�N ل��M�N إ�9اءات -رس��ً�  �� إش��رU- م�ا-�
 و�@ ا�م� خCE��ً�3 ا��
م و��ل إ��9
 و�@ ا�م� خ,ل أس*��N? م?N 
ت�ر�� اس�,م ا_ش��ر  ا��4��0،و-@ ح��



 �����ت-م/���2ذج) (13.(-���*� ذ�T إذ�ً� �����ا-�DE�   
������ 
ا����" ���م��
 ا���م

 (ا����

 (م AV" ا�����
 ا����
/���3ذج.(ا��8�9H*V  4��0 ا�����م�ت N? آH ت���( .2

 :ا�آ�د��@ ��اMN -�%� ا����@ ت��" اخ�*�رات .�� رس��
 -@ ا���Eل .3


 H*V ا���ح�
 ا�����
-أ�;��H ا�����( إ�M   ت*أ م? ا���ح�
 ا�� Mح� HVأ Hم�اح Mو�]وً< إ�
 .م��AاU ا�;��@

8��E� �ًN ا��%�رات م8 و�9د م����� <���9ز ا<خ�*�ر ش�م�
 آ�ً� و��  �CE أن ت\�ن م�دة-ب
 .ا��%�رة

 .ت�X�J ا<خ�*�ر و8��9 ا�����م�ت N? ا�����( وا��4�0 - ج

 ت4��0 ا�����()DN  U��\;ت 
���s 
أآ�د���ً� �CE م�����S أ�DJء ا<خ�*�ر وت���H إ���9تS وم��-
 ��H و��: M�N ا�����a ،ا���6�Aق ����9
،وم? J" آ���
 ا������ ��Dًء M�N ا��� وا�]م?

a���  (و��Nمً� �\�ن ا<خ�*�ر �%ف ا��4��0 و��: �%ف ا��


 ا��@ �����ن مSD ح�H�N ?\�� M ت�م ���,م�( .4�`��Dا� Hا���0آ 
 ���9ً� اخ�*�رات ت%ف ����-


اد ا��3
 ا������Nء إ�DJر أ�*�N>وأخ(ه� ���? ا �%Dم ��� 
 .ا�;�د�
 ا_�9اءات ا�,زم

5. �� t*م��" �����ت ا����" و�� H*V ?ذج أ���ط ا�خ�3ء م��� 
o*اس�\��ل 8�9 ا�����م�ت  ت�
�%sأ��� &�D�Aا�خ�3ء وت Hت�� "J 
  (إ��اه�" أ�� ���ن / د3-2-1م /���5ذج . (آ�م�

وت����تS ح��ل ت��" ا��م
 ������(  آ���
 ت���� ا��4��0 ا��0م�V M�N Hار م��" ا������ت.6
��S ا���دي وت�S��V و�NضM�N Sأو ���- @- S` Uد���N> 
  .م�� ا��رس

  (م AV" ا�����
 ا����
���3ذج)

7. 8��E� ا�و�@ م8 ���ن ا�س*�ب  ر-8 ت���� aAا�� Hء م�اح�DJا��,م�( ا�(�? ت" اس�*��ده" أ
 .م�� ا��رس
 وح;Sq وا���NدU م?


 ا�E]ء ا���ص ����م�ت ا��@ س�ف ت�م �� .8o*���3ذج. (خ,ل ا�*���م& ����( م?ت�/ "AV م

  (ا�����
 ا����


 -@ ��ـ�ذج م�ـ �(�T وا���9ع �S وjV  ت�qD" ت,م�( ا<���qر ��Dًء . 9����M�N در9
 ا�

 .ا���9

 

(12) Nام& �����ت ا����"،م�دة  ا���ا�*� 
���qDأ - -��ة16ا�� -
������ 
  ا�م��
 ا���م

 .هـ1418-��1417"،ا����
،إدارة �����ت ا��


 ����ه و��ام& (13)���qDا�� Nزارة ا����رف  ا���ا�� 
) 7( -��ة 80 ا���دة -ا�����
 ا����


 ا���������� 
�Dsهـ1422 - ا�س�ة ا�� 

  
  
  
  
  



 


  :ا��3
 ا������
 ا�;�د�


اد خ3
 ت����Nإ CE� )ح�ل ا����� 
���Aا�����م�ت ا� M�N ًء�D� ���� )ت��� H\� 
M خم�ت -�د�


 M�N ���ط ا���ة وا<ح����9ت ا�آ�د����D*ا�*���م& م  Hر ا����*�N>�� )م8 ا�خ 
و.�� ا�آ�د���


 إن و9، وت]و� و�@�`��Dا��%�رات ا� @-  
��رة م? ا��3� H�أم� ا�����( وم���S -@ ا�;
 :ا����@ ا������
 ا�;�د�
، م8 م�ا�Nة

ا�����(،ا��'،U��N،ا���دة،اس"  اس":@ تM�N H�0ا�����م�ت ا�و��
 N? ا�����( وا��-1
 .ا���0رآ�? -@ ا��3
 ا��رس
،ا���م ا�راس@،ا����Aى ا�;��@ ������(،أس��ء


/���12ذج (2-1م/���6ذج)������ 
 (ا����
 م ا�م��
 ا���م


/���7ذج. (9ول ح�4 ا�����( -@ .�-
 ا����در -2������ 
 (ا����
 م ا�م��
 ا���م

 آ����%����ط  -3DN @ا���� MNم/���8ذج:(ا���ة و���ط ا<ح���ج و��ا  
������ 
ا�م��
 ا���م

 (ا����


 �Nى��D`&.أ�D*أن ت\�ن ���ط ا<ح���ج م CE� 
 .ا�����( -@ اخ�*�رات ا��4��0 ا�آ�د���

تHA�A ا��%�رات ���D%& ا�راس@ وآ(�T ترCE�  �%9 م�ا�Nة تHA�A ���ط ا<ح���ج حCA. ب

م? ح���� .�g ا�


 ���Dط ا�>�'، -�nً, ���ط ا���آ�] M�N. جV,N �%� @ط ا<ح���ج وا����� Hط ا���ة داخ��� 

اد ا��اًء م? أر��
 أر�Vم وح�M س*�
 أر�Vم:(اح���جNاءة ا��V(ك ���ط�Dأن ه E� @ة وه�V :

 أر�Vم(J,J Mوح� اد ا��اًء م? رV" واحNاءة ا��V). 

 ا�����( إن و9ت X��s ?N ا<خ�*�رات ا��@ ت�م �8V��� > )������-،S  م��-
 ���ط. دDN ا���ة
SDم H\ش M�N S� �%��
 أر�Vم �ون ت�J,J Mوح� اد ا��\��
 م? رV" واحNاءة ا��V 
 م��-

 .اخ�*�ر

م�ح�
 8�9 ا�����م�ت  ح�� ا���Dط ا�آ�د���
 -�f،أم� ا���Dط ا�خ�ى -X*A ا���3ق �%� -@.هـ
 .ت��" ا<خ�*�ر ا���D`@و

4 - 
 : ( 14(ا�هاف ا������

و9ا�S وتA�D"  ���ف ا�%ف ا�����ي �������6ا���اد اس��اSJ -@ س��ك ا�����"،أو -\�U،أو

 أ�AVمJ,J Mإ� 
  :ا�هاف ا������

 :ا��ى ا�هاف ���ة -1


 ا��ى،ت�د ا����3ب م? ا�����( -@ �%��
 ا���s 
ا���م ا�راس@  ��3
 أوه@ أهاف ش�م�
�%�.��� DN @ة ا�����Nم�ا CE2 -1م/���9ذج: (و�-

 ا����
  ا�م��
 ا���م������)  

 ا��%�رات ذآ�ًا. أ� .ت�


 أو .��ه� حCA ��ع ا��%�رة م���ر ا�داء ا���*�ل و�\�ن. ب��oا�� 
*AD���. 

 .ا�%ف ا���ر�� ا����X����� 8V. ج

  :-��M س*�H ا���nل

اد وإ�9اءأن ��)Nا� 

 إت��ن  �\? ا�����( م? م��ر�*AD� 8 و ا��3ح�Eت ا�����N80 %

 حCA أس��ب ا����"). (ت���*ً�  هـ1423 /2 / 2،و����X ا�%ف ���ر�� .��� (ا�

 

���ة ا��ى -2V اف��N��E%� ا�هاف ا������
،وت��9" ا�هاف ا������
  وتH\0:ا�ه

�Aر����ة ا��ى إ�M أهاف تV. (2-1م/���9ذج

 ا���������� 
 ( ا�م��
 ا���م


���ة ا��ى و�CE م�ا�Nة ا����@ أ�DJء ���.V اف :ا�ه

 ا��%�رات آ�ُ� و��Nً� و< ��\? 8�9 م%�رت�?. أ��CE أن < �\�ن (م���;��? -@ هف واح ت�
 .(ا�%ف م�آ*ً�

  (��H،���أ،���رن(إ�9ا`@ أن ����ي ا�%ف H�- M�N.ب


،أو ���\"،أو  \�ن ا�%ف ��Vً, �����س ��ض8 م���ر��داءأن �. ج*AD��� ا���*�ل �\�ن



Tذ� M�N ل�nم،"\����) 
*AD�8Mن آ���ت10 إ���J ون أخ�3ء ،أو (م? أ��0N H آ���ت،أو �

 .ا�هاف ا���ر�� ا����X����� 8V. د

 .آ�;�
 ��Vس ا�%ف.هـ

 (1(م�nل

اد)Nمً� أن ���رن ا�����( ��? ا���Aم

 أر�Vم  (>،<) N,مAخ� Mم وح��Vأر 
J,J ?اًء ما��
 
*AD�8 Mف ���ر�� 10إ�
،و����X ا�%Vور M�N 
اد م\���N�0ة أN أي S`�3Nإ DN،


 حCA أس��ب ا����"). (ت���*ً� هـ25/6/1422.��� (ا�

 

 (2(م�nل

مً� N,م
 أن ���رن ا�����( ��?)��Aاد مNم (>،<)ا��Vأر 
J,J ?اًء م
 أر�Vم ا��Aخ� Mوح� 
X��s ?N  Xو����،
Vور M�N 
اد ت�3ى�S م\���N�0ة أN أي Hاد م? أ�Nأ 
����J 
م��ر�


 حCA أس��ب ا����"). (هـ ت���*���25/6/1422�ًر��  ا�%ف.��� (ا�

 

 (3(م�nل

مً� N,م
 أن )��Aاد مNرن ا�����( ��? ا����(>،<) Mم وح��Vأر 
J,J ?اًء م
 أر�Vم ا��Aخ� 

 ،و����X ا�%فVور M�N 
اد م\���N�0ة أN أي S`�3Nإ DN ون أخ�3ء  ���ر�ــ� �


 حCA أس��ب ا����"). (هـ ت���*25/6/1422�ً.��� (ا�

 

ه� N*�رة ت�' م� ���8V أن �\�S*A ا�����( م? م%�رات أو م���م�ت -@ : ا��ر�A@ ا�%ف -3

��%� 
 ا����
 ا�م2-1م/���10ذج. (-��ة م�دة آرس واح������ 

 ا���م��) 

CEو� 
�Aر� :م�ا�Nة ا����@ أ�DJء ���.
 ا�هاف ا��

 ا��%�رة آ�ً� و��Nً� و<-أ��CE أن < �\�ن ا�%ف (��\? 8�9 م%�رت�? -@ هف واح ت�
 .(م�آ*ً�

  (��H،���أ،���رن(H�- M�N إ�9ا`@ أن ����ي ا�%ف-ب

 .م���ر ا�داء ا���*�ل-ج

 .����X ا�%ف 8Vا���ر�� ا����-د

 .آ�;�
 ��Vس ا�%ف-هـ

 (1(م�nل


 (>،<)N,م
 أن ���رن ا�����( ��س��ام)*AD� م�Vث أر,J ?م 
اد ا��\��N��8? ا�M10 إ� DN،

 و����X ا�%ف ���ر��  إS`�3N أيVور M�N 
اد م\���N�0ة أN12/6/1422�ً*هـ ت��� .(

)
.��� (حCA أس��ب ا����" ا�

  (2(م�nل


 أر�Vم X��s ?N م��ر�
  ��?(>،<)رن ا�����( ��س��ام N,م
أن ���)J,J ?م 
اد ا��\��Nا�
ادN�0ة أN أي Hاد م? أ�Nأ 
����J  ف ���ر��
 و����X ا�%Vور M�N 
ت�3ى�S م\���


 حCA). (هـ ت���*12/6/1422�ً.��� (أس��ب ا����" ا�

 (3(م�nل

(
 ا ��?(>،<)أن ���رن ا�����( ��س��ام N,مDN ون أخ�3ءاد ا��\��
 م? J,ث أر�Vم �N�
M�N 
اد م\���N�0ة أN أي S`�3Nف ���ر��  إ
 و����X ا�%Vهـ 12/6/1422ور


 حCA أس��ب ا����").(ت���*ً�.��� (ا�

��ن) 67(ح��*
 تر�*�
 ��ش�اف ا�����ي ا�;��ل،ص (14)N  ا��]�] أ�� ت��@ وم��*N 

  هـ�1421ي،AV" ا�*�ام&،ا����nن،إدارة ا��ر�C ا����

  



 


 :م�����ت ه�م

1. H\� ى���ة ا��V اف���ة،و�\?  �;>H أن < ت��Eوز ا�هV افهف ��� ا��ى س*�
 أه

 M�N اح����9ت ا�����(�D*ا�� Hخ
 ا��-�nاف آد ا�هN @- ه@ ا�س�س.  

��%� أي إ�9زة، وإن حث .2;� > 
�Aر� .ف م? ا�*ا�
،�CE إ�Nدة ا�ها ا�هاف ا��


 م8 . 3�Aر����ة ا��ى وا��V اف
 آH هف وH*V ا<����ل إ�M ا�%ف ا�(ي  ت�ّ�" ا�ه��%�
م8 ت���" ا���م ا����S� H،وا����H -@ ا��3
 حS���  CA،وتون ا�������ت ا���م�
 �\H ت���(

 .ا<ح���ج


 زم�Dً� ا������
 ا�;�د�
 M�N أهاف ���ة مى وأهاف V ا��3
 ت���ي.4Nى م�ز���ة م
���  �����ار��،V ف ا��0وع -@ تر�: ا�%DN >إ C�\ت ,- 
�Aر�أم� ا�هاف ا��


 م? ا������
 ا��ى،وت\�نN�;ا��� 
�Aر� .ض�? ا��3
 ا�;�د�
 ا��

 اخ�,ف ا���ر��. 5DN  أن gح� "����� X�V ر�ا����N 8V? ا���ر�� ا�س�س -, ���*� ذ�T م
ا����" وو�9د ا<خ�*�رات وز��دة ا���4 ا_ض�-�
 ا��@ ت�M3 ������( ت\�ن  �( أو.��ب ا����


 أ�DJء ت�ز�8 س**ً� -@V اخ�,ف ا���ر�� ا����N 8V? ا�س�س،و�\? �HN CE ا����" ت��ي ا�


ا����4 �%� -@  ا���ار�� زم�Dً�،وM�N ا����" ت�X�J أس*�ب .��ب ا�����( N? ا�*���م& -@ ا����

 ا��VورH���14ذج . (�>��،و���ذج ا���ا�/
 ( م AV" ا�����
 ا����

6 .M�N ،Tث ذ�
 دراس�
 أخ�ى، -lن ح� ��6�Aق ت���X ا�%ف ا��ر��q� @Aوف م�،حV 


 ا�خ�ى -@ خ��
 ا�������ت،وا�����"��\�ن -@  ا����" أن ���م ��و�? ا���م وا���ر�� ���
 إت��ن ا��%�رة م8 آ���
 ا����DN 
��%Dا�CAح H� .ا<ح���ج ���ت وا������ت وا���

ون ت�ر�� ا����X م*�ش�ة. 7� 
�Aر����ة ا��ى وا��V اف ت��X ا�هDN  اف-@ خ��
 ا�ه

ادU أ�DJء تD;�( ا��3Nإ X*8 وا�(ي سVا���ر�� ا���� H�م ت�N 8م.  

 �خ� هف تر�A@ م*�ش�ة،وإ��� � . 8�� Sى < ��" ت������� ا��V ف -��H  �" ذ�Tا�%��
CAح H� .ا<ح���ج زمN H�� > @D? ��م م8 آ���
 ا�������ت وا������ت وا���

 م? ت���X ا��%�رات ا�س�س  . 9�>)
�Aس�tا�� (Mا<����ل إ� H*V  م%�رات أخ�ى،أم� ا��%�رات

 ا_ت��ن -@*A� G�;��� ف
 -*�_م\�ن ت��H ا�%�N�;ف أخ� وذ ا��T ا��3
 وت�EوزU إ�M ه


 ا��ر�: أو ا�%ف���s���6ت 
 -H0 م��و�DN  
��
 ا����Dة ا�]ما���Aآ@ أو ز��دة ا��
ف %��)15).  

(15) 
���qDا�� Nج( -��ة �21*�ام& �����ت ا����"،م�دة  ا���ا( 
������ 
، ا�م��
 ا���م
 .هـ1418-�����1417ت ا����"، ا����
،إدارة

 

 :ا���>��

مN CE� � ��<ا��� 
آ�n م? هف تر�A@ -@ �;: ا��jV،و�H�0 ا���>�� آ���
 م� آ���
@��:  


 ا����
/���11ذج)������ 
 (م ا�م��
 ا���م

��� ا��ى-أV ف .وا��ر�A@  رم] ��%


 وزم? ا��ر�:-ب� . ا���ر�� وا���م ا���م -�S ا��م
 وا��

م
 م�Dس*
 وم��ا-�
 مCE�  ���s 8-ج��Aا�� 
�Eرس،وا<ه���مأن ت\�ن ا<س��ات�
 �Nض ا� 

 اخ���ره�DN @ا���� MNا�����( آ�' ����" و��ا "�����: 

 .ا��*�ش�،وM�N ا���Eل ا����-@ و-�ق ا����-@ ا���آ�] M�N ا��ر�: -1

 .(س��@، ��A@ أم ح�آ@ ���ي،( أس��ب ا�����( ا�����@  -2


 �Nض ا�رس -@ ���ذج ا���>�� و�CE م�ا�Nة ا����@-د���s :  


أن -1�Eا<س��ات� M�N 
�D*وم 
�A�Aت\�ن م� . 

 .ا_م\�ن وواض�
 أن ت\�ن م����ة ��ر -2



 .وض8 م�nل ���ر�: -3

م
 ح�CE� g أن ت\�ن-هـ��Aا�� H`وا<س�;�دة ا��س� jVام وا�� .م�Dس*
 م? ح�g ا<س��

 .ا���دي،وت�ض�a ��ع ا���]�] ا���دي  ا_ش�رة إ�M ا���]�] ا����Dي أو-و


 ا��%�ر-زA�Eروس وإدارة ا�
 و��اMN ا����@ ة -@ �Nض ا��Aر�  :ا��

o 

 M�N م�احH ا��ر�: ا�����;� .ت�ز�8 زم? ا��

o رسا�
 ا�� H*V )ا����� 
o�%ت. 

o ء�DJأ )������ 
�`��Dت ا������ا��0ح،-, ��\? �����" اس��ام أس��ب ا_���ء وا�����(  م�ا�Nة ا�

 مnً,ا�A ����@ م? ض�' -@ ا�(اآ�ة���. 

o 8��9 ?ا��وت�? وا<س�;�دة م ?N ا�����D ا��@ ��;�HN م�%� ا�����(  9(ب ا��*�U ا�����( وا�*�

 .-@ إ���ل ا�����م

o [�[ا��� Cام أس���م ا<���Nد M�N  اس��Nو 
�Aر�
 ا��A�Eء ا��DJأ 
��Dأو ا��� 
س�اء ا���د�
 .��س���ار أحه��


 ا�����"-ح�oأس : 


�CE أن ت�Aر�
 ا����
 ���هاف ا���o4 �%�  \�ن ا�س�م�ة مA*�ً� وت�ض8 -@ ا����
 ا���
 ا�����" ���م ا����"DNا���>��،و 
Vور @-  S� �%ا�����( ���دة ا_م,ء،وآ���� M�N �%`,مl� م*�ش�ة

وا����ض��ت،م�� �S��N H%A ت���%� ���H\0 ا���A" وا�8��A، وآCA ا��jV  -@ م�دة ا���اءة
�
*AD�� )������. 

 : ت�X�J أ��Nل ا�����( �� ا�����"-ط 

ا�����(، و-@ ح��
 اس��ام أوراق إض�-�
 خ��
 �*�G ا��,م�(  �CE ت�-�� د-�� خ�ص �����"
CAح ��-
 ا����در، وم�ا�Nة ا����@ ت�ض8 -@ ا�-�. @- ��- :ا��HA�A، م8 ض�ورة ���ء ا�

 . ا�ر9
 وا�����ر ا�����a ووض8-4. ا�رس آ���
 �DNان -1

2- @Aر� .ا���]�] -5 .آ���
 رم] ا�%ف ا����� وا��


 ا�-��-6. آ���
 ا���ر��-3-�q� . 

  .م�;�ت ت�>�� ا��,م�(  اs,ع م�� ا��رس
 M�N-ي

ا��ر�:،وت���J%� -@ د-�� ا�����(   ض�ورة إش�اك ا�����( -@ حG�� H ا����ر�? أ�DJء-ك
  .ا���ص �������"

 


 ا����در.� 9ول-: 

X��;م8 ا� X�ADول ���وج  ���م م��" �����ت ا����" ������ون وا��اد 9Nرس@ -@ إا��

 ا����در م8 ت]و� م��"  ا��,م�( ا������? ���*���م& م? -���%" ����@ ا��A�Eت-�6� 
�Aر�ا��

Tرة م? ذ���ول ا�����" ا���م وا�����( �E���7ذج. (ا�/����� 

 ا����
م ا�م��
 ا���م�) 

 


��*s "م��" �����ت ا���� H�N):16)  


 ا��@ م? خ,�%� �8�3�A ا��,م�( ذوو  ��م م��" �����ت ا����" ا��م�ت�D;وا� 
ا�آ�د���


 ا����در ا<ح����9ت ا������
 ا����-�. X��s ?N ?راة زم,`%" ا���د���Eم. 

 

17(��4 ا��ر�A@ ����" �����ت ا����" م? ا���<ت وا� ا��Cء) : 

د  ��" اح��Aب ���بN أو،م��" �����ت ا����" ��د ا���<ت -@ ا�;�H ا�راس@ ا��اح
د ا���<ت ا��@ �رس%� م��" �����ت  ا���4 -@ ا�س*�عN �[� > g���،>أو X���� ��%أ�

?N "15) ا����
-@ ا�;�H ا�راس@ ا��اح آ� أM�N،و< �]� ا��jV ا�)ي ��>�S م��" (ح��

 -@ ا�س*�ع18(ا����" -@ تر�: ا���<ت آ� أM�N M�N  ����ت��  (ح

o م��" �����ت ����  

 ا����در ���9د ا�;�وق ا�;�د�-�. Hر�: ا�;�دي داخا����" M�N ا��

 -@  و�\�nة ا��A*��تA��E8 ��? ا���<ت ا����Eم? ح����? ،و��\? ا� �nر�: أآ
 م? تEت�Dا�





 M�N ت���(�?9ًا M�N أن  حود ض��N��Eد ا��N �[� >. 

o (
A��Eو�\? -@ ا���<ت ا���  
ت\�ن خ��`4 ا��,م�(واحة واح����9ت%" ا�آ�د���
��%���ر -@  م���ر�
،-�nً, ت���(ان �V Mإ� 
م0\�
 -@ ا��%�رات ا�س�س �����ض��ت ��_ض�-



 أن �\H ت���( خ3
 خ��
 �S-*�_م\�ن ا�D�� 8�E%�� -@ ا��ر�: م8 م,ح ا�(اآ�ة ا�Aـ���ـq) 

o - وز�Eة < ت���- @- 
 ���م م��" �����ت ا����" ��-8 9ول .�-
 ا����در _دارة ا��رس


  ش%�ًا م? ت�ر�� �ء ا�;�H ا�راس@ ا�ول وذ����N> TدU وا���S*9��� H ،أم� ا���<ت��ا��
H�;�� @��nا�س*�ع ا� 
 .ا�ول  ا�راس@ا�����Aة -�*أ ا���H م�%� م8 �ا�

o 

  M�N م��" �����ت ا����" م�0رآ
 -��X ا���H -@ آ���
 ت���� �\H ح��DAا� 
�S م8 �%���
f3ا�� Hت�ح� S�- �ًD�*وم،S�� f3ت���" ا�� M�N ًء�D� 
ة أو  ا�راس��Eا� 

 ا�راس�DAا� Mإ�

�%��;Vإ). 

 

(16) 
 ����ه���qDا�� Nا���ا  
، ا�س�ة ��42زارة ا����رف،ا���دة و��ام& ا�����
 ا����
،

 ا���������� 
�Dsهـ1422 ا�� 


 ����ه و��ام& ا�����
 ا����
 ��زارة (17)���qDا�� N2(،-��ة 43ا����رف،ا���دة  ا���ا (
 ،

 ا���������� 
�Dsهـ1422ا�س�ة ا�� 

 

 :ا���ـ;ـ�ت

 :ا����در م�;�ت .�-
:أوً<

 . دم�' ا����م�" وا���در وا��ار .1


 �����ت .2DE� 'م� H�0ى :ا����" و���Aأس��ء ا��,م�( ا��\���? وا��اس*�? وض��;@ ا��
�? وا�]��رات ا�آ�د���
 وز��رات ا���ا�H ا���*�د�
 وم��ض�  وت,م�( ا<���qر�*�Aوا��

 �������( ا<�N���9ت وأيV,N Sار��V.  

 م? ت;���%� ��? م��")�> Hرات ا���ا���[� 
*AD���  رة��� 
DEء ا���<Nت ا����" وأ�����

 وم��
 م8 ت�X�J ا�M�N &`��D ا���Dذج ا���;n\م T�)�) (���14ذج/
 (م AV" ا�����
 ا����

م
 -@ ا�*���م& .3��Aذج ا����Dذج ا��3*���ت م�' ا���� H�0و�. 

4. H�0در و��� ا�اخ��
 وا���ر�9
، م��ض� ا������Aت ، ا�]��رات:م�' ��0ط .�-
 ا��
وات ، ا�����3ت وا��E,ت ،  م��E: ا���ء أو م�E: ا��رس
، م��ض� إ���ء ا����ض�اتDوا�

، 
-���
، ا���0رآ
 -@ ا���Aح ، ا�Nل ا_ذا��Nذج وا<خ�*�رات أ��Dا� "��� .إ���ج وت

�ً���J:

 ا����در  ا���;�ت ا����-�. @- )�������)18) : 

1_ 
  :وم� �����S �����ت�M�N C م� ��@ا����در  م�' ا�����( ا�ا`" -@ .�-

 ( ا�����
 ا����
 م AV"/���1ذج . (���ذج ا_ح��
. أ


 �����ت ا����"/���2ذج . (���ذج إذن و�@ ا�م�. بDE� م 

 ا���������� 
 (���م��
 ا���م

م /���4ذج. (ا�م� وم��" ا������ت أو ا���ش ���ذج ا�*����ت ا��0م�
 و��*t م? H*V و�@. ج

ا������� 
 (ا����
 م��
 ا���م


 أو ت���� N? م��AاU.د���Aا� Sام�Nر م? ش%�دات ا�����( خ,ل أ��.  


 ا����
 ����4��0. هـ�`��Dوا� 
 .ا<خ�*�رات ا�آ�د���

 (إ��اه�" أ�� ���ن/د3-2-1م/���5ذج(ا�خ�3ء  ���ذج ت���H أ���ط. و

 (م AV" ا�����
 ا����
/3ج ���ذ. (ا�����م�ت اس���رة ت���� ا��4��0 و8�9. ز


 ا��@. ح��� .ت�M3 ������( مD( ت�ر�� ا����SV ���*���م& ا����ر�� ا���%0
 وا�;

  �������( ا��@ �" ت(آ� س���ً� ا�وراق وا����م,ت ا����
. ط

 :�����ت�C م�' د-�� ت�>�� ا��3
 ا������
 ا�;�د�
 و����ي -2

 (ا����
 م AV" ا�����
 /���13ذج . (م��4 م����
 ت��X ا�هاف.أ


  ا<س"،ا��رس
،ا����،ا���دة،ا��'،ا����Aى:ا�����م�ت ا�و��
 وتH�0.بDAا�;��@ ������( ،ا�



9ول ا�����(،

 ا����
 م ا�م��
/7)(2-1م/6. (ا�راس�
،اس" م� ا��3������ 
 (ا���م


 ا���� م ا�م��
 ا���م
/���8ذج. (���ط ا���ة وا<ح���ج. ج������
) 

���ة ا��ى. دVى و
 ا�هاف ���ة ا���Aر�ا�م��
 2-1م/10/���ذج)(2-1م/���9ذج.(وا��


 ا���������� 
  (ا���م


/���12ذج. (أس��ء ا���0رآ�? -@ ا��3
 وا���Nد م�� ا��رس
 .هـ������ 
 م ا�م��
 ا���م


 (ا����


م ا�م��
 /���11ذج). (ا���>��(���ذج ا��ر�: ا���م@ . و������ 
 (ا����
 ا���م

 

 

 �����ت ا����" ����رسDE�)19) : 


 هفDEا��:
 .خم
 ا��,م�( ذوي �����ت ا����" ����رس


DEء ا���<Nأ: 

  ا�����( N>�ًا و�@ أم� -1

2 - 
DE�� �ًA�`ر Hأو ا��آ� 
  م�� ا��رس

  ا����" N>�ًا م��" �����ت -3

 ا���ش ا�3,ب N>�ًا -4


م��" ا�� -5���� N>�ًا ���( -@ ا���دة ذات ا�


 ا��N 4��0>�ًا -6���N @- دور S� ف �خ��s أي  


 خ��
 ت�S��o0� MD -@ ا��رس
 و�(�T �\�ن �\H ت���(DE� &م���*��� Xم��. 

 

(18) 
���qDا�� Nا���ا  "Vام& �����ت ا����" ،م�دة ر�*� 
، ا�م��
 ا���م
 51-50-49ا�����ح
،

 ا���������� DE�"ت���3 ��ام& �����ت ا���� 
. 


 ا�����ح
 �*�ام& �����ت (19)���qDا�� Nا���ا  "V22،-21ا����" ،م�دة ر 
 ا�م��
 ا���م

 ت���3 ��ام& �����تDE� ،
 .ا����" ������
 ا����

 

 


DEم%�م ا��: 

 .M�N ا��,م�( ذوي �����ت ا����" ا���0رآ
 -@ ا����ف-1

 ا����ءات ��? أN>�ء ا-2�NDN "%<�� أو 
DE�� ا�>�ورة. 

ا��4��0 وا��3
 ا������
  ا���Nد ���ذج ا_ح��
 وإذن و�@ ا�م� وإذن خ�وج ا�����( وت����-3

  .ا�;�د�

اد ا��f3 وا<s,ع-4Nإ @- 
 .��N%� ا���0رآ

5-Hأداء اخ�*�رات ا��,م�( ذوي �����ت ا����" وت�-�� آ 
ا_م\���ت  ت��" وتH�%A م%�

 .ا����ح

ا�SD -@ ا�ـ*���مـ& وذ�T م?  ا���ا�H م8 و�@ أم� ت���( �����ت ا����" واM�N SN,s س��-6
ا�0%�ي أو ا���0رآ
 -@ ا�N���9ت  خ,ل سHE ا��ا9*�ت وا�������ت ا��و�
 -@ ت���� ا�داء

Hا����� 
���s 

 أو أ�DEا��. 

 

 :��0ط .�-
 ا����در

H��;�� در��وره� ا�س�س �G6 ا�N �qD? ا����ب أN>�ء م���D? د ��" ا<س�;�دة م? .�-
 ا��
 ا�N���9ت خ��
، و�*�ز دوره��N م? خ,ل أو: 

1- @- ,ًnاخ�@ وا���ر9@ م�� :ا��0Dط ا�

اد-أNإ���ج وإ  H`ا��س�. 

 . ت���" وتD;�( ا���Dذج ا����
 �����H-ب



 .وا���ر�9
  ا�]��رات ا�اخ��
-ج


-د�-��nت ا�����Aا�� . 

 .ت ا���Aح م�0رآ�-هـ

 .ا���A`@  إ��Eزات ا�وام-و

 . ا���0رآ
 -@ ا����رض ا��@ ت���%� ا��رس
-ز

  .��0رك -�S ا����" أو ا��,م�( داخH أو خ�رج ا��رس
  أي H�N أو ��0ط-ح

2- 
�nم�� 
�Nا��� @-: 

 . ا���0رآ
 -@ م�E: ا���ء أو م�E: ا��رس
-أ

  . ا���' ا���`�3
-ب

واتإ���ء ا����ض�ات  -جDوا�. 

 . ا�����3ت وا��E,ت-د


  ا���0رآ
 -@-هـNا_ذا. 

اول وا����و�" ا�راس�
 و9اول-وEا<س�;�دة م? ا�   


 ا<خ�*�رات�N����. 

 :(G��)20 ا���Dط ا��%�
 وا������
 ��;��H ا�داء �����"

 :��س��ام ا��6
 ا�;��M و��اMN -@ ذ�T م� ��@  ا<��]ام-أ

1-�Nوا 

وض�ح ا��6Nوس� 
 .ا���ت ال در9

2-

 -@ 8��9 ا���Nل ا�\����.��� ا_م,ء وا�Nا�V ة�Nم�ا. 

 :ا���0رآ
 -@ م�E: ا���ء أو م�E: ا��رس
 -ب


�N��� Tا<س�;�دة م? ذ� MNوت�ز�8 ا�����3ت  وت�ا �qDو9%�ت ا� Cأو���ء ا�م�ر وت���


ت���� �(�T وا���NدU م? م� ا����
 ���*���م& ،J" آ���N��Eم�' ا� @- Sq;وح 
 .� ا��رس

 :ا�]وار  اس��*�ل-ج

H�N? ا�*���م&  وذ�T م? خ,ل اس��*�ل ا�]وار م? خ�رج ا��رس
 ح�g ���م ا����" ��0ح م;

 ،م8 ت�X�J ذ�T وا���NدU م? م�� ا��رس
 وح;� ��رة �S -@ م�'N��Eا�. 

 : ا���' ا���`�3
-د

 ����اض�8 وا_�Eم? ا<خ���ر ا� اع -@<��  
إ���ج ا���' ا���`�3
 واخ���ر ا�م�آ? ا���Dس*
X-ازه� -@ 8��9 م�ا��_ 
 .ا��رس

 : ا��0Dات وا��E,ت-هـ

Xس��ب ش�t� �9 H�0 آD� ا<ه���م MN�0د م8  و��اDف ا��و9(اب وم���� ح�X���� M ا�%

ا�����
 وت�X�J م��دره� ا���� م�ا�Nة س,م
 ا��6
 و�9دت%� و��
 ا���دة.  


  ا���0رآ
 -@ ا����3ر ا��*�ح@ X��s ?N-وNا_ذا: 

'������ 

 ا��*�ح�Nا_ذا @- 
���*���م& ��اس3
 ت,م�(  M�N م��" �����ت ا����" ا���0رآ

 .ا��رس

�" ا���]�] ا_���E@ ���,م�( X��s ?N   ا���0رآ
 -@ ا��0Dط ا���ر9@ ���رس
 وذ�T-ز���
� 
ف ا���-�Sا����م ���]��رات ا���ر�9% 
مE%" م8 ت,م�( ا��رس� Tع وذ�,s_أو ا. 


   ا���0رآ
 -@ ا��0Dط ا�اخ�@-ح�-��nوا� 
رس
 وذ�H�N X��s ?N T ا������Aت ا��������
ف%� 
ت���N%" ���*���م&، واس��*�ل ا��ارس ا���Eورة ��s,ع 8��E�  M�N ت,م�( ا��رس


 ا����در-�.. 

وات وا����ءات ا��@ ت�qD%�ا<s,ع وا���اءة -@ -طDورات وا�  م�Eل ا����4،وح>�ر ا�

?N 

 وا<س�;�دة م? ��امE%�،وM�N ا����" ا<س�;�Aر م? م�� ا��رس� ا�E%�ت ا����

ة آ�N Hم دراس@�Eورات ا� .ا�

-@ ا���ان وم� �\�CA -@ ا�ورات   ا��A@ -@ ت���3 ا�*���م& م? وا8V خ*�ة ا����"-ي
وات واDوا�
�*�Aا�������ت ا� 
 ور-�%� إ�M إدارة ا�����"  <s,ع ا���م،ور����E�_وا




�3D����. 

رة م��" �����ت ا����" -@ ��G   ح>�ر دروس أآ�د���
 م8 م���@-كV 
��Dف تا���اد �%
X�AD���� Tرس -@ ���ذج  ا��%�رات و�\�ن ذ�
 ا����s 8م �%��Jم8 ا����" ا��]ار،وت� X*Aا��

Hم /���14ذج (. ا���ا� 
 ( AV" ا�����
 ا����

 ا���H ا���دة ���>�ر-ل�N4   ا<��]ام وا<�>*�ط ���ا�وا<���اف وا��

م ا������� ���- Uر��nواس� jVا�� 
��V ��
 M�N ا��ر�: H*V  ا��رس�
،وت�q-وا�����"،وا����

ون� Hم م�6درة ا���Nا_�9زات م*�ش�ة،و  .إذن مX*A و��

 


  ، وزارة)ج-ب-أ(���DN ت���" ا�داء �����`' ا�������
ش�ح  (20)�� .(هـ1411(ا��م
 ا��

 

Iا  ت" ���
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1- @�N ����،Mزارة ا����رف -@ �,ل ا�(آ�ى)هـ1419(ا���س�� 
 ،م��Aة ا�����
 ا����



 ��tس�: ا����\
 ا�����
 ا���Aد���oوزارة ا����رف،ا����ض-ا�� . 

 


)هـ1418(ز�ان أح�، م��9" وأ�� ���ن،إ��اه�" س�، م��9"ا��s�Aوي، -2-�.، 


  ا���ـ�در،د��ـH م��ـ" ا����ـ�
 ا����

 -ا����ف M�N ا�3,ب ا�(�? ��%" ����ـ�ت ت�ـ�"  ،د��H)هـ1421(ا�*��ل،ز� م��، م��9" -3

  .أآ�د���
 ا�����
 ا����

 


 ����ه و��ام& ا�����
 ا�� -4���qDا�� Nا���ا

)هـ1422(���Dsا�س�ة ا��،  
������
 .ا����
،وزارة ا����رف

 

،Vــ�ار وزارة ا��مــ
 ) ج - ب-أ( ا�ـ�����ـ�
 شـ�ح Nـ���D تـ���ـ" ا�داء �����`ـ' -5

 .(هـ1411(ا����ـــ

6- Nام& �����ت ا����" ا���ا�*� 
���qDت���3 ��ام& �����ت ا����" )هـ1420(ا�� 
DE�،


 ا����
 ��زارة ا����رفا��� ���م�������� 
  .م


 �*�ام& �����ت -7���qDا�� Nهـ1418-1417(ا����" ا���ا( 
،إدارة �����ت ا����" ���م��

 ا����
 ��زارة������ 
 .ا����رف ا���م

 


 ا����
  ،إدارة �����ت ا����")هـ1419(د��H ����م& �����ت ا����" -8������ 
���م��
 ا���م
 .��رف��زارة ا��

9- *N،@ن أ�� ت����N ،ح��*
 تر�*�
 ��ش�اف ا�����ي )هـ1421(ا��]�]،ا����nن،م��
"AV،ا����ض،وزارة ا�;��ل 
�3D�� "������ 
 ا�*�ام&، إدارة ا��ر�C ا�����ي، ا_دارة ا���م

 .ا����رف

ا����
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