
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 عارتخالا تاءارب تابلط صحفل عيرسلا راسملا جمانرب

Fast Track Examination 

)FTE( 



 

 :ديهمت

 نم ةـــصاخ ةحيرـــشل عارتخالا تاءارب تابلط صحف تاءارجإ عيرـــستل ةيلآ عـــضو ىلإ FTE ةمدخ فدهت

 ةددحم تالاح وأ ،ةفدهتـــــــسم تاجتنمو ةينقت تالاجمل ةيامحلا عوـــــــضومل وأ ،تابلطلا يمدقم وأ نيعرتخملا

 .يداعلا صحفلا راسم نم عرسأ راسم ربع بلطلا صحفب كلذو ،ّلقأ ةينمز ةدم لالخ ةيلاع ةيولوأ تاذ

 نم – طورــــــــــشلل نيفوتــــــــــسملا – عارتخالا تاءارب تاـبلط يمدـقمو نيعرتخملل قحي كـلذ ىلع ءاـنبو

 ذاختا عيرـــست يف راـــسملا اذه نم ةدافتـــسالل Fast Track Examination صحفلل عيرـــسلا راـــسملا مادختـــسا

 تاذو ةـــــــــسفانم تاجتنم ريفوت نم تابلطلا يمدقمو نيعرتخملا عيجـــــــــشت متي كلذبو ،يئاهنلا صحفلا رارق

 .يلحملا قوسلا يف ةلمتحم ةيداصتقا ةميق

 نم ريثك يف هــب لومعملاو – FTE عارتخالا تاءارب تاــبلط صحفل عيرــــــــــسلا راـــــــــــسملا جماــنرب ززعيو

 ربع كـلذو ،ةـيركفلا ةـيكلملا ةـموظنم نم ةوجرملا فادـهألاو تاـيجيتارتــــــــــسالا قيقحت نم – ةـيبنجألا بـتاـكملا

 ةـــــــسارد – بتكم لك ةيجيتارتـــــــساو ةجاح بـــــــسح ةفدهتـــــــسملا تاجتنملاو ةينقتلا تالاجملاو تائفلا ديدحت

 .)١ قفرم( ةنراقم

 

 FTE عيرسلا راسملا جمانرب مادختسا طورش .١

 مدقمب قلعتت ءاوـــــس ،طورـــــشلاو تابلطتملا ءافيتـــــسا دنع FTE جمانرب مادختـــــسا بلطلا مدقمل قحي

 فلتختو .اهتايولوأو ةكلمملا مامتها سكعت ةددحم عيــضاوم فادهتــسا متي ثيح ،ةيامحلا عوــضوم وأ بلطلا

 ةينقتلا تالاجملاو عيــــــــــضاوملا ديدحت يف اهتاعلطتو اهتامامتها بــــــــــسحب ،ملاعلا لوح عارتخالا تاءارب بتاكم

 .عيرسلا راسملا مادختسال ةلوبقملا

 عارتخالا تاءارب تابلط صحف يف عيرــستلل ةيولوألا تاذ ةينقتلا تالاجملا ديدحتل ةئيهلا ىعــست كلذل

 هذه ثيدحتب رارمتــــسالا ةيمهأ دجوي امم ،ةكلمملل ةيداــــصتقالا تاريغتملاو ةكلمملا ةيؤر نم كلذ ةدمتــــسم

 .ةيداصتقالا ةكلمملا تاعلطتو ةيمنتلا ةلجع ةبكاومل ةرمتسم ةروصب تالاجملا

 

 



 

 بلطلا ميدقت ةيلهأ .١٫١

 بلطلا ىقبي ثيح ،بلطلا صحف تاءارجإب ءدبلا مت دق هنأ لاح يف FTE مادختسا بلط مدقمل قحي ال

 .صحفلا تاءارجإ لامكتسال يداعلا راسملا يف

 عيرسلا راسملا مادختسال بلط ميدقت .١٫٢

 ةــمدـــخلاــب صاـــخلا دــيربلل FTE مادــختـــــــــسا بــلط جذومن لاـــــــــــسرإ ربع FTE مادـــختــــــــــسا بـــلط متي

 FTE@saip.gov.sa، ةمزاللا تادنتسملا هعمً اقفرم ةئيهلل ينورتكلالا عقوملا يف رفوتملاو. 

 عيرسلا راسملا مادختسال يلاملا لباقملا .١٫٣

o ةيحصلا تالاحلاو ةيرمعلا ةئفلا[ ةانثتسملا تالاحلل يلام لباقم بلطتي ال[. 

o مادختسال يلاملا لباقملا دادس FTE ةريغصلا تآشنملاو تاعماجلاو ةيثحبلا تاسسؤملاو دارفألل، 

 .يلاملا لباقملا يفوتسي مل ام بلطلا لوبق متي الو ،ةطسوتملاو ةريبكلا تآشنملاو

  يلاملا لباقملا
 ءارجالا

 دارفألا تاكرشلا

بلط ميدقت لاير ١٠٠٠  لاير ٥٠٠٠   

 بلطلا رشن .١٫٤

 صحفلا تاءارجإب ءدبلا متي ،عاديإلا خيرات نمً ارهـــــــــش ١٨ يـــــــــضم لبق ،FTE مادختـــــــــسا بلط لاح يف

 .بلطلا رشنو رّرقملا يلاملا لباقملا دادس دعب يعوضوملا

 ررقملا يونسلا ءبعلا .١٫٥

 ئبعلا ثيدحت متيو ً،ايونـــــــس عيرـــــــسلا راـــــــسملا مادختـــــــسال ةلوبقملا تابلطلا ددع ديدحتب ةئيهلا موقت

 ؛يلي املً اقفو ريياعملا نوكتس ثيح ً،ايونس ةيلهألا ريياعمو يونسلا

o ةئيهلا ىدلً ايونس ةعدوملا عارتخالا تاءارب تابلط ددع 

o ةصتخم ةرادإ لك يف نيصحافلا ددع 



 

o ةرفوتملا نيصحافلا تاصصخت 

o ةمكارتملا تابلطلا ةيمك 

 ]تآشنملا[ ةقباسلا تاينقتلل ثحب جئاتن ميدقت .١٫٦

 ةّــيأ وأ ةــلباــقم تاــبلطل ةــيبنجأ بــتاــكم نم ةرداـــــــــــص عارتخالا ةءارب بــلطل ريراــقت ةــيأــب ةــئيهلا دــيوزت متي

 .رارقلا ذاختا ةعرس يف ديفت تاسارد

 

 :ةفدهتسملا تائفلا .٢

 ةيئانثتسالا تالاحلا .٢٫١

o ةرّرقملا ةيحـصلا تالاحلا وأ ةفدهتـسملا ةيرمعلا ةئفلا نمـض بلطلا مدقمو عرتخملا ناك لاح يف، 

 بلط لوبقل ةفدهتـــسملا تاجتنملاو ةينقتلا تالاجملا نمـــض بلطلا عوـــضوم نوكي نأ طرتـــشي الف

 .عيرسلا راسملا مادختسا

o ءاوس دحب بلطلا مدقمو عرتخملا ىلع ةانثتسملا ةلاحلا قبطنت نأ بجي. 

o وأ ؛ةنس ٦٥ قوف – ةفدهتسملا ةيرمعلا ةئفلا نمض نوكي نأ 

o ةقاعإلا وأ ةنمزملا ضارمألا يوذ نم ةيحصلا ةلاحلا نوكت نأ. 

o كلذل ةديؤملا تادنتسملاو قئاثولا ميدقت بلطلا مدقم ىلع بجوتي. 

 دارفألاو ةريغصلا تآشنملاو ةيثحبلا تاسسؤملا .٢٫٢

o دارفألاو رغصلا ةيهانتمو ةريغصلا تآشنملاو ةيثحبلا زكارملاو تاعماجلا ةئفلا هذه نمض لخدي. 

o مادختسا نم ةئفلا هذهل نكمي FTE ةقباسلا ةينقتلل ثحب جئاتن ميدقت نود. 

o تآشنملا ماجحأل ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملل ةماعلا ةئيهلا ريياعم يف دراولا فيرعتلل اقفو: 

 ٥-٠ رغصلا ةيهانتم تآشنملا يف نيفظوملا ددع -

 ٤٩-٦ ةريغصلا تآشنملا يف نيفظوملا ددع -



 

o ةأشنملا مجح نم ققحتلل ةمزاللا تادنتسملا ميدقت. 

o ةفدهتسملا تاجتنملاو ةينقتلا تالاجملا نمض ةيامحلا عوضوم نوكي نأ طرتشي. 

 ةطسوتملاو ةريبكلا تآشنملا تابلط .٢٫٣

 :ةيلاتلا تاطارتشالا ققحت نأ بجي عارتخالا تاءارب تابلط صحفل FTE تآشنملا مادختسال

o ةنس نم رثكأ بلطلا عاديإ خيرات ىلع ىضم. 

o نأ يغبني ،ةفدهتــــــــسملا تاجتنملاو ةينقتلا تالاجملا نمــــــــض بلطلا ةيامح عوــــــــضوم ناك لاح يف 

 .هعيرست دارملا بلطلا عاديإ اهيف متي ةهج لوأ ةئيهلا نوكت

o نأ طرتــــــــشي ال ،هعيرــــــــست دارملا بلطلا نم ةكلمملاب ةيموكح ةهج يأل ةلمتحم ةدافتــــــــسا لاح يف 

 ميدـقت متي نأ ىلع ،ةـفدـهتــــــــــسملا تاـجتنملاو ةـينقتلا تالاـجملا نمــــــــــض ةـياـمحلا عوــــــــــضوم نوكي

 .بلطلا ديق عارتخالا نم ةيموكحلا ةهجلا ةدافتسا تبثت يتلا ةمزاللا تادنتسملا

o ىلع ةلـــصاحو يبنجألا رامثتـــسالا جمانربل ةفدهتـــسملا تآـــشنملا نمـــض نم ةأـــشنملا تناك لاح يف 

 بــلطلا مدــقمل قحي هــنإــف – ةــمزاللا تادــنتــــــــــسملا ميدــقت عم – ةــكلمملا يف يراــمثتــــــــــسا صيخرت

 .عارتخالا ةءارب بلط صحفل FTE مادختسا

 

 :ةفدهتسملا تاجتنملاو ةينقتلا تالاجملا .٣

 يف بلطلل ةيامحلا عيــــــــــضاوم ديدحت مت ،ةكلمملا ةيؤر عم ماجــــــــــسنالاو صاخلا عاطقلا ةيمنت ضارغأل

ــبِق نم ينقت لاــجم  فادــهأ بـــــــــــسحب كــلذو ،ةــفدــهتــــــــــسملا تاــجتنملاو ةــينقتلا تالاــجملا نمــــــــــض ةــئيهلا لَ

 .ةكلمملا يف ةيئانثتسا فورظ وأ ةكلمملا ةيؤرو ةئيهلا ةيجيتارتساو

 2030 ةكلمملا ةيؤر يف ةفدهتسملا ةينقتلا تالاجملا 

 ليوحت ىلا فدهي – ةيؤرلا قيقحت جمارب نمـــــــــض – ةيتـــــــــسجوللا تامدخلاو ةينطولا ةعانـــــــــصلا ريوطت جمانرب

 قيبطت ىلع زيكرتلا عم( ةدعاولا تالاجملا نم ددع يف ةيلود ةيتــسجول ةــصنمو ةدئار ةيعانــص ةوق ىلإ ةكلمملا



 

 ،ةقاطلاو ،نيدعتلاو ،ةعانــــصلا يه ةــــسيئر تاعاطق ةعبرأ ىلع جمانربلا زكريو ،)ةعانــــصلل عبارلا ليجلا تاينقت

 .ةيتسجوللا تامدخلاو

 ةئيبلل ةقيدصلا تاينقتلا 

 ،ةئيبلا ةيامحل اهتجلاعمو ةينارمعلاو ةيعانــصلا ةريتولا عراــستو يناكــسلا ومنلا راثآ نم دحلل ةيئيب تاينقت

 تايافنلا مادختـساو ،يرارحلا سابتحالا دـصرو ،ءارـضخلا تابيذملاو ،رطاخملا مييقتو ثولتلا دـصرب كلذو

 .ةيعانصلا

 ةكلمملا يف ةنمزملا ضارمألا صيخشتو جالع يف مهاست يتلا تاجتنملا 

 .ةقالعلا تاذ ةينالديصلا تاجتنملاو ،ةيبطلا تاودألاو ةزهجألا

 ةيدعملا ضارمألا راشتناو حئاوجلل يدصتلا يف ةمهاسم تاينقت 

 ةكلمملا قاوسأ يف اهلوادت لمتحم ةيداصتقا ةميق تاذ ةسفانم تاجتنم 

 .رامثتسالا بذج جمانرب نمض ةفدهتسملا تآشنملا -

 .ضارقإلا تاردابم نمض وأ ليومتلا تاءارجإ تحت تاجتنم -

 .صاخلا وأ ماعلا عاطقلا يف ةينقتلا تانضاحلا نمض تاجتنم -

 ةرمعلاو جحلا لاجم يف تاينقت 

 ءادأ يف رمتعملا وأ جاحلا اههجاوي يتلا ةينقتلا لكاــــــشملا لحل ةرمعلا وأ جحلا كــــــسانمل ةــــــصاخ تاينقت

 .مهل تامدخلا ميدقتو ةرمعلا وأ جحلا ةضيرف ليهستل مدختست تاينقت وأ ،هكسانم

 

 ةماع ماكحأ .٤

 .هالعأ اهيلإ راشملا طورشلا نم طرش يأ قيلعت وأ ةفاضإ يف قحلا ةئيهلل .٤٫١

 مادختسا بلط ضفر لاح يف ةعوفدملا ةيلاملا غلابملا عاجرتساب ةئيهلا ةبلاطم بلطلا مدقمل قحي ال .٤٫٢

FTE تاــجتنملاو ةــينقتلا تالاــجملا نم سيل ةــياــمحلا عوــــــــــضوم ناــك وأ ،طورــــــــــشلا ءاــفيتــــــــــسا مدــعل 

 .ةقيثولا هذه يف اهيلع صوصنملاو ةفدهتسملا



 

 

 

 ةقالعلا تاذ طورشلاو ةفدهتسملا تائفلا

 

 

 

 

  

 لوبقلا طورش

 ةيئانثتسالا تالاحلا

 دارفألا
 تآشنملا

 ةريغصلا

 تاسسؤملا

 ةيثحبلا

 تاعماجلاو

 تآشنملا

 ةريبكلا

 ةطسوتملاو

 ديفتست تابلط

 ةهج اهنم

 نمض وأ ةيموكح

 رامثتسالا جمانرب

 ةئفلا

 ةيرمعلا

 تالاحلا

 ةيحصلا

 بــــلط لوبق ةــــيلهأ

 صحف عيرست
X X X X X X X 

 F.T. X X X X X X X بلط ميدقت

 X X X X X   يلاملا لباقملا عفد

 X X X X X X X بلطلا رشن

 ئــــبــــعــــلا نــــمـــــــــــــض

 ررقملا يونسلا
X X X X X X X 

 طقف تآشنملا X      ثحبلا جئاتن ميدقت

 متي ةهج لوأ ةئيهلا

 عاديإلا اهيف
X X X X X X  

 تالاـــــجـمـلا نـمــــــــــض

 تاــجتنملاو ةــينقتلا

 ةفدهتسملا

  X X X X  



 

 


