
يسر األمانة العامةة لاةاةزة دةاال اليةرميش اليةريبيش هلل ةا اب  ةش هلل ةا العزيةز العالميةة لم رامةة  ش 
 ل 2132 -هةةةةةة  3311  عمةةةةةش هللةةةةةش  ةةةةةائ ال ريةةةةةي   لماةةةةةاةزة لةةةةة  ا ر  ةةةةةا السااسةةةةةة لمعةةةةةال اليةةةةةال 

مةةارس  3هةةة الم الةة  مةةش 3311رمضةةاش مةةش هللةةال  32ر يةةا األدةةر  ي ةةة ن ايةةة  8اهلل  ةةارا مةةش 
 .ل2132ي لي   13 ي ة ن اية 

 اجلـبئـــزة
 -:أةــــالنش

صةارت مةة القة ماةةةمس إاارة مكةةة  ة الممك هلل ا العزيز العامة  أنيائ ااةزة هللةةالمية لم رامةةة مش الةةةمغة 
الةةةةعالمية لم ةةرامةةةةةةة ـ لةة  الةةةةةةعر ية  ـالةةةةةةي ا  ةةةةةةةةاسل ـ ااةةةةةةةزة دةةةةةةةةاال اليرمةةةةةةةةةةيش اليريةةةةبيش هلل اةةةممي  ةةش هلل االةةةةةةعزيز 

ل  مقةةةةرها مك  ةةةة الممةةةك هلل ةةةاالعزيز العامةةةة 2112 ك ةةةة  ر    13هةةةة الم الةةةةةةة  3321الةةةةة اسا مةةةةةش يةةةةة ا  لعةةةال 
  الرياض  ه  ااةزة  قايرية هللالمية  من  سن يًا لألهللما  الم ميزة   الا  ا ال ارزة ل  ماا  ال رامة.

 -:الةــالرس
لة  الةاهلل ة إلةة  -يبظي اب  -داال اليرميش اليريبيش الممك هلل ااب  ش هلل االعزيز انطالقًا مش رؤية 

مةةا اسةة ر ال  اصةة  البقةةال   ةةيش اليةةع ب   بعيةة  اب صةةا  المعرلةة   ةةيش اليضةةارات  صةةارت م القةةة مامةةس 
يش اليةريبيش إاارة مك  ة الممك هلل ا العزيز العامة  إنيةائ اةاةزة هللالميةة لم رامةة  يمة  اسةل ـاةاةزة دةاال اليةرم

هلل ااب  ش هلل االعزيز العالمية لم رامةـ؛  كريمًا لم ميز ل  النق  مش المغة العر يةة  ـالي ةا   اي بةائ  ةالم راميش  
إلةة  -مسة عينة  ةرؤخ دةاال اليةرميش اليةريبيش -  يايعًا لما  ا الم ذ لة ل  دامة ال رامة.   سعة الااةزة 

عرلةةة   البقةةةال   ةةةيش األمةةةل   ـالةةةة ال قريةةةب  ةةةيش اليةةةع ب  ييةةةث  ش الةةةاهلل ة إلةةةة ال  اصةةة  البكةةةرم  اليةةة ار الم
ال رامة  عا  ااة رةيسة ل   بعي  اب صا   نق  المعرلة   ـابرائ ال   اا  البكرم   ما لةذلك مةش  أصةي  لبقالةة 

اةاةزة الي ار    رسيخ لم اائ ال باهل  العيش المي رك   رلا لب ل ال اارب اإلنسةانية  اإللةااة من ةا.    دطةة 
دةةاال اليةةرميش اليةةريبيش  عالمي  ةةا كةة  اليةة ااز المغ يةةة  اليةةا ا الاغراليةةة  م صةةمة رسةةالة معرليةةة  ـانسةةانية  
 مس مة ل   يقي   هااف سامية مر مة اي ضن  ا مممكة اإلنسانية    رام  ا ا  ا داال اليرميش اليريبيش 

  ااهللية لمي ار  ال آد   يش األمل. الممك هلل ااب  ش هلل االعزيز  م اارا ي الراهللية لمسالل  ال



 -:دافـــااله
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 أوال: العمل املرتجم
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 الوثائق المطلوبة
 اس مارة ال ريي . -1
 ُن ذة مد صرة هللش العم  األصم    همية  رام ي ل  يا ا  لف كممة. -2
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 أوال / هعلىهاث عن الوترجن 

اختر المجال مجال انجائسة
*  

  * : ( اسم انمخرجم ) انرئٍس

 مكان انمٍالد حارٌخ انمٍالد  انجنسٍت انخخصص انعهمً

* *  *  *  
 

 جهت انعمم  انىظٍفت انجنس

 ركر

 انثى

 * 
*  *  

  

  *  : ممر اإللامت انذائم

  * : انمذٌنت

  *  : انذونت

 انعنىان كامال

  * : انعنىان انبرٌذي

  * : انرمس انبرٌذي

  *  : هاحف

  *  : فاكس

  * : جىال

    * * انبرٌذ اإلنكخرونً

 

 
  



 

      

  أوال / هعلىهاث عن الجهت الوترشحه لنيل الجازة

  * : إسم انجهت
 

  * : حارٌخ انخأسٍس

 اننىع

*  

 حكىمً

 حكىمً غٍر
 

 

  * : هاحف

  *  : فاكس
 

  * * انبرٌذ االنكخرونً
 

 أهذاف انمؤسست

*  

 انجازاث انمؤسست فً مجال انخرجمت

*  

 مبرراث انخرشٍح

*  

 واننشر هم ححافظ انمؤسست عهى حمىق انمهكٍت انفكرٌت وإرن انخرجمت

*  

 ال نعم
 

 سبك أن حصهج عهى جائسة نهخرجمتهم 

*  

 ال نعم
 

ي تال ال
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