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 مسوملل يدانلا اهب كراشC معا@?لا اهيف ام; ة0/معلا تائفلا وأ لوالا ق0/فلا ءاوس ةلحرم ل"ل

2023N2022، لعPنا ه Sدألا دحلا قبطY
Z
 قفرملا لودجلا بسح ة^[لطملا \?ياعملل 

 
 قرفلا -,+ردم تا%لطتم

 سارحلا ةقا7للا دعاسملا بردملا 
 Pro A Level 2 L2 لوألا ق=>فلا

 A A Level1 L2     23 تحت

 A B 18 تحت
A/2024-25 

Level1 L2 

 A B Level1 L2  16 تحت

 
                معا,Yلا ةئف       

 

 سارحلا ةقا7للا دعاسملا بردملا 

 A C Level 1 L1 14 تحت
 B C Level 1 L1 12 تحت
 B C Level 1 L1 10 تحت

 C D Level 1 L1 8 تحت
 

[\فلا ريدملا
[\فلا ريدملا -

 دعاسملا -

 PRO A 23 تحت + لوألا ق=>فلا
[\ف ريدم

 PRO A لحارم ثالثل -
[\ف ريدم

 de] A Bتلحرمل -
[\ف ريدم

 A B راغصلل -

  : ةظحالم
 1-Sع بجd eل بردم ددع دوجو يدان لPل بردمو لوألا ق0/فلل ةقاPة0/معلا تائفلل رخا ةقا. 

 2 ددعو لوألا ق0/فلل مهدحأ ةقاPل Y@oردم 3 عم دقاعتلا متي نا dع , 2023-2022 مسومل

 2024-2023 مداقلا مسوملا نم ة0/معلا تائفلل ةقاPل Y@oردم

 ەدحاو ةرمل و@?لا بردم لماعS امe لماعx\Z Sفw?حملل ب0ردتلا مول;د ةرود; اقحتلم يذلا بردملا-2

 طقف
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 ةPجهنمو لPÅهلا حيضوت عم o@|0ردتلا جمان@?لا دامتعا دع; الا معا@?لل Zo|فلا زاهجلا دمتعS ال -3

 .ةPنفلا ةرادإلا نم لمعلا

 
01لا تاهجلا (ع

  ة@?<ردتلا ةطش9الا ةلوازم متي 2
 
1. Sق بردملا دامتعا بجÉع لوصحلا ب0ردتلا ةلوازم لd ;مسر ةقاطPداحتالا نم ة  
 .طاÉضنالا ةنجل äoا لوحت كلذ فلاخت ةهج يا .2
 

 ةماعلا ةmدنألا جراخ [deلماعلا [hdeردملا                      
 

 دعاسملا بردملا 
 B C تارازولا

 B C كونبلاو تاpqrلا
 B C ةصاخلا تا7مmداwالا

 A B -}ردملا داحتالا
 

JKGL MLردملا لمعل ة@م@ظنتلا FGياعملاو طوABلا
 ةPدنألا 2

 
 هÉغر هل وأ دقاعتلا ثSدح o@|نجأ وأ Zo|طو ناe ًءاوس بردم دعاسم وأ بردم يأل حامسلا مدع .1

í
Z
o دجتلاSلصاحلل الإ لمعلا; دx\

Z عd 0ردت تازاجإïPداحتالا نم ةدمتعمو لوعفملا ة0راس ة 

 ەذه طوóò هPلع قبطنتو ةقالعلا تاذ ةPمسرلا تاهجلا نم ةقدصمو هل عباتلا يراقلا

 .ةحئاللا

2. Sنأ بج S0ردت ةصخر بردملل نوكïPهل عباتلا يراقلا داحتالا نم ةدمتعم هحلاصو ةلاعف ة. 
 .يويسالا داحتالا Y@oردم ةلماعم سفنب Y@oوروألا داحتالا Y@oردم عم لماعتلا متي .3
í ءاضعالا لودلا Y@oردم عم لماعتلا متي .4

Z
 – لوبيمنوك – فاe( ىرخألا ة0راقلا تاداحتالا 

 :ةPتآلا ط;اوضلل اقفو )CAF\CONCACAF\CONMEBOL( فا°اÅنوك

 
Pانتافاوم بج UاتلاV2: 
A. تاذ ة\?سPهالا داحتالا نم ةدمتعم ةdo بردملا هل عباتلا. 
B. نم ةقفاوملاو قيقدتلا دع; اهيلع لصاحلا تاداهشلا ةلداعمل كلذو يويسالا داحتالا ةلسارم 

 رمألا جاتحا نا يويسالا داحتالا لÉق

C. ̂ردملا لوبق طقف متيx\Z لصاحلاx\Z عd 0ردتلا مول;دلا|@o A عأ امفd 
D. ةكراشملا بوجو íZo 0ردتلا شرولاïPهنم بولطملا دحلا; ة. 
E. ق بردملا عم دقاعتلا مدعÉسملا ةقفاوملا ذخأ لÉع ةقd نا Sملا ةل;اقملل عضخÉاóòة 

 رمألا بلطت نا )نيالنوا(
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  :ةماع تاظحالم
1. Sهلا قفو( بردملا يدعاسم نم يأ دجاوت اتا; اعنم عنمPÅظنتلا لP≥o دجاوت نود نم )قفرملا 

í الإ بردملا
Z
o لاتلا تالاحلاPة: 

 .داحتالا لÉق نم ة^[قع; بردملا فاقSا .2
 مت0و o≤سر باتك; داحتالا راطخا متي نا dع )ةافولا – ةPناس¥ا – ةPضرم( ةئراطلا تالاحلا .3

 .هPلع ةقفاوملا

4. íZo اسالا بردملا دقع ءاهنا ةلاحµo Sا رمالا لاحä نفلا ةنجللاPاذهب بسانملا رارقلا ذاختال ة 
 .طقف رهش ةلهم بردملا دعاسم ∑عS نا dع نأشلا

 يأ دجاوت لاح íZo ةاراÉملا يرادإ لÉق نم ةóòاÉم بردملا يدعاسم نم يأ ةقاط; بحس∫ .5
í مهنم

Z
o إ رمألا لاح0و ةق;اسلا تالاحلا فالخä ضنالا ةنجلÉاءانب طا

ª
 ةرادإلا ر0/قت dع 

 .ةPنفلا

 
 :تاXلطتملا
 ب0ردتلا مول;د ةروص .1
 تº]0لا جراخ نم x\Ẑردملل ةPلصألا Nةلاعف ب0ردت ةصخر .2
 اPبط قئال .3
 .لقألا x\Zعجرم ركذ عم ةدمتعم هPتاذ ة\?س .4
 ىرخألا تاداهشلا عيمج نم روص .5
 ¿قأ دحك ةلحرملل ةق;اسم يأ قالطنا نم عيباسا 4 لÉق تاقاطÉلا اردصال تاÉلطلا مSدقت .6

 .مPلسƒلا خــــ0رات نم ع[بسا دع; مالتسالا مت0و

 .بردملا دقع نع ةدمتعم ةروص .7
 تادنƒسملا دامتعا دع; ةقاطÉلا مالتسا متي الأ dع ةPنفلا ةرادالا dع تادنƒسملا ضرعت .8

 .طوò«لل اهتق;اطمو

 
 سارحلاو ة@ندXلا ةقا@للا YZ2ردم
 - : رملا سارح Y@oردم .1
• Sنأ بج Sع لصاح نوكd بولطملا ىوتسملا بسح  رم سارح ب0ردتل يويسآلا مول;دلا 
 لداعS ام; هSدل نوكS ن بجS يويسآلا داحتالا ةموظنم جراخ نم x\Ẑردملل ةÉسÀلا;  •

 ةPنفلا ةرادإلا لÉق نم اهتلداعم مت0و ةروكذملا تاÉلطتملا

 
  - :ةPندÉلا ةقاPللا Y@oردم .2
• Sنأ بج Sع لصاح نوكd للا ةرودPلا ةقاÉندPام وأ ة0[يسآلا ة Sصصخت تاداهش نم اهلداعPة 

 .o@|نجألا بردملل ةدمتعم ةPتاذ ة\?س عم ىوتسملا ةPلاع ةPملعو

 لوألا ق0/فلل مهدحأ )2( ةPند; ةقاPل x\Ẑردم دوجوب الإ ةPنفلا ةزهجألا دامتعا متي نل •
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0Lفلا ريدملا
2 

1. Sنأ بج Sفلا ريدملا نوك|Zo ع الصاحd حملا ب0ردت مول;د?
wفx\Z )Pro. ( قرفل )لاºÉتحت را 

í هلPجس∫و تا0راÉملا عيمج روضح هPلع بجوت0و )23
Z
  . ةاراÉملا ةمئاق 

2. íZ وت لاحäo فلا ريدملا|Zo سلا لحارملا; قرف ثالثلÀPة Sنأ بج Sع الصاح نوكd مول;د 
 ةداهش dع x\Zلصاحلا x\Ẑردملا نم نيدعاسملا دحا نوكS ناو )x\Z )PROفw?حملا

 )A( نلو Cفلا ريدملا نود دجاوتلا; هل حمس|Zo. 

 نوكS نأو ) .Pro ( وأ )A( ةداهش الصاح نوكS نأ بجS راغصلاو معا@?لا قرفل Zo|فلا ريدملا .3

 dع x\Zلصاحلا نم x\Ẑردملا نيدعاــــسمو )A  ( وا ) B ( ةداهش dع  x\Zلصاحلا نم  x\Ẑردملا

 اق;اس روكذملا لودجلا بسح راغصلل تا0[تسملا وا ) C ( ةداهش
 
 هظوحلم
 
 الوأ ق0/فلا بردم دامتعا; الا ةلحرم يأل P≥oظنتلا لPÅهلا دامتعا متي نل

 
 تالاصلا YZ2ردم

  تالاصلا -,+ردم تا%لطتم
  سارح بردم  ةقا7ل بردم  دعاسم  بردم 

[+اثلا ىوتسملا لوألا ق=>فلا
[+اثلا ىوتسملا  -

  لوألا ىوتسملا  لوألا ىوتسملا  -
[+اثلا ىوتسملا  19 تحت

[+اثلا ىوتسملا  -
  لوألا ىوتسملا  لوألا ىوتسملا  -

  لوألا ىوتسملا  لوألا ىوتسملا  لوألا ىوتسملا  لوألا ىوتسملا  17 تحت
 

JKGL MLردملا لمعل ة@م@ظنتلا FGياعملاو طوABلا •
 ةPدنألا 2

 

 عم لماعتلا متي - .يراقلا داحتالا نم ةدمتعمو لوعفملا ة0راس ب0ردت ەزاجا dع لصاح .1
í ءاضعالا لودلا Y@oردم

Z
o وروالا داحتالاY@o ردم ةلماعم سفنبY@o يويسالا داحتالا.  

  :ةPلاتلا ط;اوضلل اقفو (فاe كنوك – لوب”نوك – فاe) Y@oردم عم لماعتلا متي .2

  .بردملا هل عباتلا doهألا داحتالا نم ةدمتعم هPتاذ ة\?س .1
  .بردملا هل عباتلا doهالا داحتالا نم دمتعم serial number ةSدل .2

اPنطو ناe ءاوس x\Ẑردملا ةنجل نم لوعفملا ه0راس ه0[ضع dع بردملا لوصح بوجو .3
ª
 

اïPنجا ما
ª
í ةكراشملاو ةPلاملا ةنسلا بسح 

Z
o 0ردتلا شرولاïPهنم بولطملا دحلا; ة. 

 .سارحلاو ةPندÉلا ةقاPللا Y@oردم .4
  :cرملا سارح
1. Sنا بج Sع لصاح نوكd ىوتسملا بسح  رملا سارح ب0ردتل يويسالا مول;دلا 

íو بولطملا
Z
o 0ردت ةرود دوجو مدع ةلاحïPم‹ب  رملا سارحل هÅب0ردتلا هنا í

Z
o ةداهش 

  .لوألا ىوتسملا

 لÉق نم اهتلداعم مت0و ةروكذملا تاÉلطتملا لداعS ام; هSدل نوكS نا بجS بناجالا x\Ẑردملا .2
  .ةینفلا ةرادإلا
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  :ة@ندXلا ةقا@للا
1. Sنا بج Sع لصاح نوكd للا ةرود ةداهشPلا ةقاÉندPتالاصلا ەرك; ةصتخملا ة0[يسالا ة 

  .لوألا ىوتسملا

 لÉق نم اهتلداعم مت0و ةروكذملا تاÉلطتملا لداعS ام; هSدل نوكS نا بجS بناجالا x\Ẑردملا .2
  .ةPنفلا ةرادالا

 
  :ةظحالم
í تالاصلا مدق ةرــك تارود

Z
o سأPا  

o لوألا ىوتسملا ب0ردت ةرود C  

o اثلا ىوتسملا ب0ردت ةرودYZo B  

o ثلاثلا ىوتسملا ب0ردت ةرود A  

o لوألا ىوتسملا  رملا سارح ب0ردت ةرود C  

o للا ب0ردت ةرودPلا ةقاÉندPلوألا ىوتسملا ةــ C  

 ة@ئطاشلا YZ2ردم •
Cع لصاح بردم يال حمسd 0ردت ةزاجا يأïPة )Pro-A-B-C(  لا قرف ب0ردتبºئطاشلا ةرPة. 

 
 ة<رادإلا ةزهجألا

 
 يرادالا ريدملا 

 B C لوالا ق=>فلا
 B C فmدرلا
 B C با%شلا
 de] B Dئشانلا
 B D لا%شألا
 B D معا,Yلا

 
kLا<jلا ريدملا •

2  
 .لوألا ق0/فلل هنس 30 نع رمعلا لقS ال .1
 .معا@?لاو راغصلا x\Zئشانلاو باÉشلا قرفل هنس 25 نع رمعلا لقS ال .2
3. Cسƒث|Zo لا عيمج نم»òطو í

Z
o ملا ةرادالا سلجم وضع ةحئاللاÅفل í

Z
o مدقلا ةرك عاطق 

  طقف fiZo 2022N2023ا0/لا مسوملل يدانلا;

 .كولسلاو \?سلا نسح .4
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 :يرادالا •
 .لوألا ق0/فلل هنس 25 نع رمعلا لقS ال .1
 .لاÉشالاو x\Zئشانلاو باÉشلا قرفل هنس 25 نع رمعلا لقS ال .2
 .راغصلا قرفل هنس 21 نع رمعلا لقS ال .3
 .كولسلاو \?سلا نسح .4

 

 :ةصاخلا تالاحلا .1
 قرفلا نم نيدمتعملا 0x\Zرادالا دحأ فل"Sُ بflس يأل لما"لا; يرادالا زاهجلا \?يغت دنع .1

 متي نا dع x\Zعوبسا نع د0·ت ال ةدمل ق0/فلل ة0رادالا ماهملا; ماPقلا; يدانلا; ىرخألا

اPمسر داحتالا ةÉطاخم
ª
 .نأشلا اذهب 

2. íZo هق0/ف عم ق0/فلا يرادا دجاوت رذعت لاح í
Z
o ملاÉءاوس( ئراط فرظ يأل ةارا eنا 

اPحص
ª
اPعامتجا وأ 

ª
 ىرخألا قرفلا نم نيدمتعملا 0x\Zرادالا دحأ يدانلا فلSÅ )هفالخ وأ 

 .ةاراÉملا لÉق داحتالا ةقفاوم dع لوصحلا دع; ةدحاو ةاراÉمل ق0/فلا ةقفارم;

 ة@بطلا ةزهجألا
 

 ة@بطلا ةدا@علا وا زكرملا : الوأ •
Cش?wط í

Z
o دنالاSع \?فوت داحتالاو ةPط زكرم وا ةدا|@o Sع يوتحd ساساPبطلا تاجلاعملا تاPة 

  ةPضا0/لا تا;اصإلا; ةصاخلا

  Y‰oا̂/هºلا جالعلا ةزهجا .1
  o@|طلا لPهأتلا ةزهجا .2
 ءافشƒسالاو Y‰oاملا جالعلا .3
  ةرغصم ةPلدPص .4

 
  ة@لاتلا تاصصختلا دحأ FGفوت ءاXطالا :ا@ناث •

  ماظعلا ةحارجو ضارما fioاصتخا .1

  لPهأتو fiZoا0ر بط fioاصتخا .2

  PÂoبط بط fioاصتخا .3

  ماع بط fioاصتخا .4
 

 :طوABلا  •
?عم ةعماج نم صصختلا íZo سو0رولاÉÅلا ةداهش dع الصاح .1

wلقت ال ة@?خ عم اهب ف 

  x\Zيº]0ƒلا x\Zصتخملا طò«لا نم ÁZع0و تاونس سمخ نع

 تا;اصالاو Ëoفنتلاو يرودلا زاهجلا; ةPلوالا تافاعسالا ةداهش dع الصاح نوــــكS نا .2

  )suden death( ةتيمملا

 اهب لومعملا ةPبدالاو ةPملعلا Ïoاونلا نم بطلا ةنهمل ةمظنملا طوò«لا; مwZ?لS نا .3
  تº]0لا ةلود;

  مدقلا ةرºل º]0|woلا داحتالا; ةPنعملا ةهجلا dع تادنƒسملا عيمج ضرعت .4
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Yxاصخا :اثلاث •
  z2@بطلا جالعلا 2

 
o í¿صختلا سو0رولاÉÅلا ةداهش dع تالصاح نوكS نا .1

Z
o بطلا جالعلاPÂo ةعماج نم 

 ال ة@?خ عم o¿صخت مول;د وا تاونس ثالث نع لقت ال ة@?خ عم اهب فw?عم ةPلe وا

  x\Zيº]0ƒلا x\Zصتخملا ة@?خلا طóò نم Z|ثƒسÓو تاونس سمخ نع لقت

 PÂoبط جالع fioاصتخاe لمع نذا رفاوت مدع لاح íZo ةPصخشلا ةل;اقملل عضخS نا .2

  تº]0لا ةلود;

 تا;اصالا عم لماعتلا ةPفPك íZo ةPلوالا تافاعسالا ةداهش dع الصاح نوكS نا .3
  . )  suden death  ( ةتيمملا تا;اصالاو Ëoفنتلاو يرودلا زاهجلا; ةقلعتملا

 ةPبدالاو ةPملعلا Ïoاونلا نم PÂoبطلا جالعلا ةنهمل ةمظنملا طوò«لا; مwZ?لS نا .4
í اهب لومعملا

Z
o لا ةلودº]0ت. 

 مدقلا ةرºل º]0|woلا داحتالا; ةPنعملا ةهجلا dع تادنƒسملا ضرعت .5
  

kLا<jلا ل@|أتلا k2اصتخا :اعUار •
2  

 

 دحا نم fiZoا0/لا لPهأتلا íZo مول;دلا وا سو0رولاÉÅلا ةداهش dع تالصاح نوكS نا .1

 اهب فw?عملا تاPل"لا وا تاعماجلا

  x\Zيº]0ƒلا \?غل x\ZتÀس نع لقت ال ة@?خ .2
 مدقلا ةرºل º]0|woلا داحتالا; ةPنعملا ةهجلا dع تادنƒسملا ضرعت .3

 

  KGLيفعملا :اسماخ •
o í¿صختلا مول;دلا وا سو0رولاÉÅلا ةداهش dع تالصاح نوكS نا .1

Z
o تافاعسالا 

 اهب فw?عملا دهاعملا وا تاعماجلا دحأ نم ةPبطلا ئراوطلاو ةPلوالا

 x\Zيº]0ƒلا \?غل x\ZتÀس نع لقت ال ة@?خ .2
 مدقلا ةرºل º]0|woلا داحتالا; ةPنعملا ةهجلا dع تادنƒسملا ضرعت .3

  ÄKGLلدملا :اسداس •
 كPلدتلا íZo روهش ةثالث نع اعPمج اهتدم لقت ال ة0ïPردت تارود dع الصاح نوكS نا .1

?عم ةهج نم fiZoا0/لا
wاهب ف  

 x\Zيº]0ƒلا \?غل x\ZتÀس نع لقت ال ة@?خ .2
 مدقلا ةرºل º]0|woلا داحتالا; ةصتخملا ةهجلا dع تادنƒسملا ضرعت .3

 

  ة@ضا<jلا ةPذغتلا k2اصتخا :اعUاس •
 ةPلe وا ةعماج نم ةPضا0/لا ةSذغتلا íZo سو0رولاÉÅلا ةداهش dع تالصاح نوكS نا .1

 .اهب فw?عم

 x\Zيº]0ƒلا \?غل تاونس ثالث نع لقت ال ة@?خ .2
 مدقلا ةرºل º]0|woلا داحتالا; ةصتخملا ةهجلا dع تادنƒسملا ضرعت .3
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  ة@ضا<jلا ة@سفنلا ةحصلا k2اصتخا :انماث •
 تاعماجلا دحأ نم ةPضا0/لا ةPسفنلا ةحصلا سو0رولاd ;Åع تالصاح نوكS نا .1

  اهب فw?عملا

 دحا نم )ةPسفنلا ةحصلا( صصخت ةPندÉلا ةw^P?لا سو0رولاd ;Åع تالصاح نوكS نا .2
 .اهب فw?عملا تاPل"لا

 x\Zيº]0ƒلا \?غل تاونس ثالث نع لقت ال ة@?خ .3
 مدقلا ةرºل º]0|woلا داحتالا; ةصتخملا ةهجلا dع تادنƒسملا ضرعت .4

 c2العإلا قسÑملا
1. Sنأ بج Sع لصاح نوكd مالعإ ةداهشPلا داحتالا نم ةدمتعم ةº]0|wo لºوأ مدقلا ةر 

 .مدقلا ةرºل يويسالا داحتالا

0Lفلا ل@لحتلا
2  
1. Sنأ بج Sع لصاح نوكd صصخت ةداهشPع ةd ت نأÔداتسالا لوخد ةقاط; هل ف 

  .بعلملا سلو طقف

 تاXلطلا مPدقت ة@لآ
 نع داحتالل ةPمسرلا بتºلا لسرت نأ dع لPمSالا ق0/ط نع تاÉلطلا مSدقتل ةرامتسا .1

   .ة0راتركسلا ق0/ط

 تاقاطÉلا ملس∫ نأ dع 2022 ويلوي نم \?خألا ع[بسالا ةنجللا äإ مدقت wo|لا تاÉلطلا .2

 ع[بسأ دع;

  .اهب صاخلا لقحلا íZo نوكت نأ dع ةفصلاو ةروصلاو مسالا; ةرامتسالا ةئبعت .3
 ةصخرو تاداهشلا نم ةروص عم ةPتاذلا ة\?سلا لسرت ددجلا x\Ẑردملل ةÉسÀلا; .4

 .ب0ردتلا

  .ةداهشلا نم ةروص عم ةPتاذلا ة\?سلا لسرت يرادالا زاهجلل ةÉسÀلا; .5
  .اهب لومعملا حئاوللا بسح تادنƒسملا لسرت o@|طلا زاهجلل ةÉسÀلا; .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


