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 فهرس احملتىياث:      
 الصفحة الــخـــرب

 األنباء السعىديت )واس(وكالت 
 5 هىسة ألاميرة بجامعت الجامعي العضيض عبذ بً عبذهللا امللً معدؽفى ًفخخذ الشياض مىطلت ؤمير

 8 "التربىيت خليفت الؽيخ" جائضة جدصذ هىسة ألاميرة جامعت

ٌ  واملشهض" التربىيت خليفت الؽيخ" جائضة جدصذ هىسة ألاميرة جامعت  9 الععىدًت الجامعاث على ألاو

 01 الىطني لألمً هاًف وليت ًضوسون هىسة ألاميرة جامعت في الفىشي  ألامً وخذة ؤعضاء

 00 الجامعي هللا عبذ امللً بمعدؽفى" ورويهم للمشض ى الاظدؽاسي  املجلغ" جإظيغ

 01 العشبيت اللغت لخذمت للبدىر فيصل امللً ومشهض هىسة ألاميرة جامعت بين حعاون  اجفاكيت

 01 هىسة ألاميرة بجامعت الجامعي املعدؽفى في جىطلم الصحيت الشعاًت لخطىيش املفخىخت املذسظت

 02 "الصحيت العلىم في للباخثاث الشيادة" جائضة جطلم هىسة ألاميرة جامعت

 03 ملشضاه وسكيت ال سخلت ًىفش الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى

 04 الصحيت املعلىماث بداسة لىظم ألامشيىيت الجمعيت جائضة على ًدصل الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى

 05 عمل وسػ بإسبع العابع العالي للخعليم الذولي واملعشض املاجمش في حؽاسن هىسة ألاميرة جامعت

 05 العابع العالي للخعليم الذولي واملاجمش باملعشض حؽاسن هىسة ألاميرة جامعت

 01 العالي للخعليم الذولي واملعشض املاجمش في عامليت اجفاكياث زالر جىكع هىسة ألاميرة جامعت

 08 الهىلىذًت ؤوجشخذ وجامعت هىسة ألاميرة جامعت بين حعاون  اجفاكيت

 09 الشكميت املىخبت مع اجفاكيت جىكع هىسة ألاميرة جامعت

 الىطً اهطالق مىصت: الععىدًت الجامعاث خشيجى) بعىىان الثاوي الجىدة ملخلى جىظم هىسة ألاميرة جامعت
 (الخميز هدى

09 

  هىسة بجامعت علميت فعاليت
 
 11 العلمي للبدث العاملي اليىم مع جضامىا

 10 " املهىت هدى خطىاحي"  للاء جىظم هىسة ألاميرة جامعت

 11   ألاعماٌ سيادة في املشؤة ملخلى حعلذ هىسة ألاميرة جامعت

 الىطً اهطالق مىصت: الععىدًت الجامعاث خشيجى" بعىىان للجىدة الثاوي امللخلى جىظم هىسة ألاميرة جامعت
 ".الخميز هدى

12 

ٌ  اللادم ألاخذ جدخفل هىسة ألاميرة جامعت  الاعخماد على املعخمش والخعليم املجخمع خذمت عمادة بدصى
 ألاوسوبي

13 

 14 الصحيت العلىم في للباخثاث الشيادة جائضة جطلم هىسة ألاميرة جامعت

 11 7102 للىخاب العاملي باليىم جدخفي هىسة ألاميرة جامعت

ٌ  خفل جشعى خالذ بيذ مىض ي ألاميرة  11 باسيغ ؤوادًميت مً ألاوسوبي الاعخماد على هىسة ألاميرة جامعت خصى

طلم هىسة ألاميرة جامعت
ُ
 19 امللبل الخميغ للخىخذ العاملي اليىم فعاليت ج

ٌ  الدؽاوسي الللاء جىظم هىسة ألاميرة جامعت  21 الصحيت للميؽأث الخىفيزًين املذًشيً مع ألاو

  صحيفت الرياض

 خادم عً هيابت اخخياجاجه وجلبيت املىاطً ساخت لخدليم الخىجيه دائم ظلمان امللً: بىذس بً فيصل
 الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى ًفخخذ الشياض ؤمير الحشمين

21 

 23 هىسة بجامعت الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى ًفخخذ الشياض ؤمير

 25 للىطً مفخشة الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى: «الشياض»لـ عبذهللا بً جشوي
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 21 الخطىعي والعطاء" هبراط"

 «الخىخذ» اضطشاباث مع الخعامل مفخاح املبىش الخذخل: الصالحي. د
 عبذهللا امللً بمعدؽفى الطفل همى مشهض ًىفشها وعالجيت جإهيليت خذماث زماوي

21 

 28 هىسة بجامعت الصحيت العلىم لباخثاث جائضة

 29 ملشضاه وسكيت ال سخلت ًىفش الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى

 31 الجامعي عبذهللا امللً ملعدؽفى دوليت جائضة

 31 الشكميت املىخبت عضىيت بلى جىضم هىسة ألاميرة جامعت

طلم هىسة جامعت
ُ
 30 الخميغ.. للخىخذ العاملي اليىم فعاليت ج

 31 وؤخالكيت مهىيت لثلافت ًاظغ املداظبت مبذؤ جطبيم: عباة ؤبى. د

  صحيفت اجلزيرة
 الؽشيفين الحشمين خادم سعاًت جدذ
 هىسة ألاميرة بجامعت الجامعي هللا عبذ امللً معدؽفى ًفخخذ الشياض مىطلت ؤمير

33 

  هىسة ألاميرة جامعت
ّ

ضف
َ
  للشياض ج

 
  صشخا

 
 35 طبيا

 31 الىطني لألمً هاًف ليليت صياسة في هىسة ألاميرة جامعت في الفىشي  ألامً وخذة

 31 الجامعي هللا عبذ امللً بمعدؽفى «ورويهم للمشض ى الاظدؽاسي  املجلغ» جإظيغ

 38 للبدىر فيصل امللً ومشهض هىسة ألاميرة بجامعت العشبيت اللغت حعليم معهذ بين للخعاون  اجفاكيت جىكيع

 39 العلمي البدث بيىم جدخفل هىسة ألاميرة جامعت

 الىىيذ بذولت للطالباث الثاوي والعلمي الثلافي امللخلى في
 والثاهيت ألاولى باملشاهض هىسة ألاميرة جامعت طالباث فىص 

40 

 41 عبذالشخمً بيذ هىسة ألاميرة بجامعت" خذمخً في الصيذلي" ملخلى جطلم الصيذلت وليت

 42 عمل وسػ بإسبع العابع العالي للخعليم الذولي واملعشض املاجمش في حؽاسن هىسة ألاميرة جامعت

 43 العامليت املعدؽفياث مصاف في الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى ًضع عاملي جصييف

 44 العابع العالي للخعليم الذولي املاجمش في بخجشبتها حؽاسن هىسة ألاميرة جامعت

 44 العالي للخعليم الذولي واملعشض املاجمش في عامليت اجفاكياث زالر جىكع هىسة ألاميرة جامعت

 45 الشكميت املىخبت مع اجفاكيت جىكع هىسة ألاميرة جامعت

 45 الهىلىذًت ؤوجشخذ وجامعت هىسة ألاميرة بجامعت عبذهللا امللً معدؽفى بين حعاون  اجفاكيت

 صحيفت عكاظ
 

 85 معدؽفى والدة

 85 الخليجيت املشؤة بهجاصاث: الشياض

 85 هىسة بجامعت املشؤة صحت في للباخثاث جائضة

ٌ  عبذهللا امللً معدؽفى: عاملي جصييف   ألاو
 
 01 جامعيا

 01 اللادم الثالزاء بلى حعخمش هىسة بجامعت" لغت مذّسِظت"

 صحيفت اليىم
 عامليت اجفاكياث زالر جىكع هىسة ألاميرة جامعت

 
07 

 

 البالدصحيفت 
 للجىدة الثاوي امللخلى جىظم هىسة ألاميرة جامعت

 
06 
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 صحيفت احلياة
 الشياض في الجامعي هللا عبذ امللً معدؽفى افخخاح

 
06 
 

ع هىسة ألاميرة جامعت
ّ
 08 عامليت اجفاكاث زالزت جىك

 
 هىلىذًت وجامعت عبذهللا امللً معدؽفى بين حعاون  اجفاق

 
00 
 

 الصحيت العلىم في للباخثاث الشيادة لجائضة الترشح باب جفخذ هىسة جامعت
 

00 
 

 صحيفت الشرق
 هىسة بجامعت عبذهللا امللً معدؽفى افخخاح

 
05 
 

 الصحيت العلىم في للباخثاث جائضة
 

05 
 

 الهىلىذًت ؤوجشخذ وجامعت هىسة ألاميرة جامعت بين حعاون  اجفاكيت
 

05 
 

 صحيفت الىطن
 املىاطً لشاخت حعثر دون  املؽاسيع جىفيز على خشص عبذهللا امللً: الشياض ؤمير

 
21 
 

 الفيصل مدمذ ألامير بجائضة فائضاث 6
 

20 

 صحيفت ادلذينت
 "الجذًذ إلاعالم" عً نهيان آٌ جائضة جدصذان ظعىدًخان

 
27 
 

 ٌ ة ألوَّ  ورويهم املشض ى لـ اظدؽاسّي   مجلغ   جإظيغ.. مشَّ
 

27 
 

 الصحيت العلىم في للباخثاث «الشيادة جائضة» جطلم هىسة جامعت
 

26 
 

 الترفي إلاهفاق بذائل عً بذساظت ًفضن  ظعىدًاث باخثاث
 

26 
 

 العمل وظىق  الخعليم مخشجاث بين الفجىة لعذ جخصذي هىسة جامعت
 

26 
 

 صحيفت االلتصاديت
 "العىسبىن " باسيغ ؤوادًميت مً ألاوسوبي الاعخماد على جدصل هىسة ألاميرة جامعت

 
28 

 

 صحيفت مكت
 

 هىسة ألاميرة بجامعت الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى ًذؼً بىذس بً فيصل
 

 
  

  22 

 بالىخاب جدخفي هىسة جامعت
 

 
 

  25 

 صحيفت عني اإللكرتونيت
 هىسة ألاميرة بجامعت الجامعي العضيض عبذ بً عبذهللا امللً معدؽفى ًفخخذ الشياض مىطلت ؤمير

 
25 

 
 "التربىيت خليفت الؽيخ" جائضة جدصذ هىسة ألاميرة جامعت

 
50 
 

ٌ  املشهض جدصذ هىسة ألاميرة جامعت  الععىدًت الجامعاث على ألاو
 

57 
 

 الىطني لألمً هاًف ليليت صياسة في هىسة ألاميرة جامعت في الفىشي  ألامً وخذة
 

57 
 

 الجامعي هللا عبذ امللً بمعدؽفى" ورويهم للمشض ى الاظدؽاسي  املجلغ" جإظيغ
 

56 
 

 هىسة ألاميرة جامعت في العلمي البدث ًىم
 

56 
 

 العشبيت اللغت لخذمت للبدىر فيصل امللً ومشهض هىسة ألاميرة جامعت بين حعاون  اجفاكيت
 

58 
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 بذولت للطالباث الثاوي والعلمي الثلافي امللخلى في والثاهيت ألاولى باملشاهض هىسة ألاميرة جامعت طالباث فىص 
 الىىيذ

50 

 هىسة ألاميرة بجامعت الجامعي املعدؽفى في جىطلم الصحيت الشعاًت لخطىيش املفخىخت املذسظت
 

50 

 "الصحيت العلىم في للباخثاث الشيادة جائضة" جطلم هىسة ألاميرة جامعت
 

52 
 

 عبذالشخمً بيذ هىسة ألاميرة بجامعت" خذمخً في الصيذلي ملخلى" الصيذلت وليت جطلم
 

55 
 

 بيذ هىسة ألاميرة جامعت في الجامعي عبذالعضيض بً عبذهللا امللً معدؽفى في الالوسكيت العالجيت الشخلت
 املشيض ججشبت وجدعين عبذالشخمً

55 

 هىسة ألاميرة بجامعت الللب مىلز ؼهش
 

51 
 

ٌ  الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى ًضع عاملي جصييف  الجامعيت املعدؽفياث على ألاو
 

50 
 

 عمل وسػ بإسبع العابع العالي للخعليم الذولي واملعشض املاجمش في حؽاسن هىسة ألاميرة جامعت
 

57 
 

 57 العابع العالي للخعليم الذولي واملاجمش باملعشض الصحيت اليلياث في ججشبتها حؽاسن هىسة ألاميرة جامعت
 

 العالي للخعليم الذولي واملعشض املاجمش في عامليت اجفاكياث زالر جىكع هىسة ألاميرة جامعت
 

56 
 

 الهىلىذًت ؤوجشخذ وجامعت هىسة ألاميرة بجامعت عبذهللا امللً معدؽفى بين حعاون  اجفاكيت
 

56 
 

 الشكميت املىخبت مع اجفاكيت جىكع هىسة ألاميرة جامعت
 

58 
 

 اهطالق مىصت:  الععىدًت الجامعاث خشيجى) بعىىان الثاوي الجىدة ملخلى جىظم" هىسة ألاميرة" جامعت
 )الخميز هدى الىطً

 هىسة ألاميرة جامعت في الثاوي العلمي البدث ًىم فعاليت جىظم الخإهيل وعلىم الصحت وليت
 

50 

 ألاعماٌ سيادة في املشؤة ملخلى حعلذ هىسة ألاميرة جامعت
 

52 
 

 الىطً اهطالق مىصت: الععىدًت الجامعاث خشيجى" بعىىان للجىدة الثاوي امللخلى جىظم هىسة ألاميرة جامعت
 "الخميز هدى

 

55 

ٌ  اللادم ألاخذ جدخفل هىسة ألاميرة جامعت  الاعخماد على املعخمش والخعليم املجخمع خذمت عمادة بدصى
 ألاوسوبي

 

55 

 الصحيت العلىم في للباخثاث الشيادة جائضة جطلم هىسة ألاميرة جامعت
 

011 
 

 7102 للىخاب العاملي باليىم جدخفي هىسة ألاميرة جامعت
 

010 
 

طلم هىسة ألاميرة جامعت
ُ
 (املعخلبل و الحاضش بين الخىخذ ؼباب) للخىخذ العاملي اليىم فعاليت ج

 
017 
 

ٌ  الدؽاوسي الللاء جىظم هىسة ألاميرة جامعت  الصحيت للميؽئاث الخىفيزًين املذساء مع ألاو
 

016 

ٌ  جدخفل هىسة ألاميرة جامعت  باسيغ ؤوادًميت مً املاظس ي الاعخماد على املجخمع خذمت عمادة بدصى
 املذسباث مً ألاولى الذفعت وجخشيج" الفشوعيت العىسبىن "
 

016 

 صحيفت سبك اإللكرتونيت
مت الطبيت الخذماث على اطلع  الخخصصيت ألاكعام وسئظاء املشض ى والخلى امللذَّ

 
012 
 

 الطالباث وحعلم حعليم دعم في الجذًذ إلاعالم مؽشوع عً
 التربىيت خليفت الؽيخ جائضة جدصذ هىسة ألاميرة جامعت

015 
 
 

 هىسة ألاميرة بجامعت الجامعي املعدؽفى في جىطلم الصحيت الشعاًت لخطىيش املفخىخت املذسظت
 

015 
 

 املدفضة البيئت وتهيئت البدثي والخميز الخىظع جدليم بلى تهذف
 "الصحيت العلىم في للباخثاث الشيادة جائضة" جطلم هىسة ألاميرة جامعت

015 
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 ألامشيىيت الجمعيت بجائضة ًفىص  بالشياض الجامعي عبذالعضيض بً عبذهللا امللً معدؽفى
 ألاوظط الؽشق  في الصحيت املعلىماث لخلىيت الشابع الذولي املاجمش خالٌ رلً بعالن

001 
 
 

 العالي للخعليم الذولي باملعشض الصحيت ولياتها ججشبت حعخعشض" هىسة جامعت
 "الصحي الخعليم في الخميز" وسؼت خالٌ

000 
 

 
 
 7161 الععىدًت لشئيت معاًشة

 "الجامعاث خشيجى" بعىىان الثاوي الجىدة ملخلى جىظم" هىسة ألاميرة جامعت"
007 
 

 113 االخبار بالصحف االلكرتونيت 
  119 االخبار باجملالث 

  121  إحصائيت النشر يف الصحف 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 
 

 م1101-مارس   -19 - هـ0328 – رجب -0األربعاء 

 

أِري ِٕطمخ اٌش٠بض ٠فززخ ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض اجلبِؼٟ 
 جببِؼخ األِريح ٔٛسح

,ننفتةةتصنَةةاح نن-حنظةةهللان نن-نلًةة ين  ننإلا ةةمننةة  ا نبةةدن زةةلننلوديةةدن  ننةةو رننيابةةعن ةةدن ةةارمنن  ةة    ن

نله  ننإلا كينألا  رنفيُلنبدنبنلرنبدن زلننلوديدنأ  رن نٗقعننل ياّن,نبحٓ رنَاح ننله  ننإلا كةينألا  ةرن

ةةةةاح ننلهةةةة  ننإلا كةةةةينألا  ةةةةرن   ةةةةينبةةةةدن زةةةةل  ن نَا بةةةةدنن توةةةة نبةةةةدن زةةةةل نبةةةةدن زةةةةلنلوديدناحيةةةة نن  ةةةة مننلةةةةٖ 

 زةةةةةةلنلوديدننلةةةةةة ةملوننلتننيةةةةةة بنإلاإنهةةةةةةعننإلا ةةةةةةمن زةةةةةةل نبةةةةةةدن زةةةةةةلنلوديدنؤلا هةةةةةةانيعننلواإلايةةةةةةعن,ن هةةةةةةا ننليةةةةةة من,ن

   . هتًنىننإلا من زل نبدن زلننلوديدنن جا عينبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلننل ح د

يناكيلنئ ارةن نٗقةعنا ا نفينننتقزا نن  هنللىنَا لهللان واليناحي ننلتو يمننللكت رنأح لننلوملس ىن,نا وال

نل يةةاّنألانةةتادن زةةل نبةةدن جةةلا ننلق  ةةين,نانإلاةةلي ننلوةةامننلتننيةة بنإلاهتًةةنىننإلا ةةمن زةةل نبةةدن زةةلنلوديدن

ن جةةةةةةا عينبجا وةةةةةةعنألا  ةةةةةةرةننةةةةةة رةنبنةةةةةةتن زةةةةةةلنل ح دننلةةةةةةةلكت رنأح ةةةةةةلنبةةةةةةدن ح ةةةةةةلنأبةةةةةة ن زةةةةةةاةناكزةةةةةةارننإلاهةةةةةةةإال  ن

   . باإلاهتًنىنانلكاررننلٗب ن

ةةة  ننةةة  هن ةةةامنبت ليةةة  ننإلاهتًةةةنىن ةةةدن ةةةر نل حةةةعنئلم رانيةةةعن,نجةةةمن ةةةامنبج لةةةعننٖ ةةة ن رل ةةةان  ةةة نافةةة رنَا

  . ن خل اتننلٗزيعننإلاقل عنانلتقىنباإلا ض ىن,نارؤنا نألا هامننلتخُُيعننلٗزيع

بولهان  زهللانن  نأ  رن نٗقعننل ياّنان  ٓ رنئل ن ا عننإلاإ   نتنبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن,ن

نحيذنبل نن  نلنن خٗ
ً
ن  ةيا

ً
ا ابيننإلاولنبه هننإلانانزعنبتراةن ياتن دننلق   ننلم يمنجمنياهلنن  ٓ رن ْ 

  .  دن اريخنئ ًا ننإلاهتًنى

بولندلمننإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عيننللكت رنأح لنبدن ح لنأب ن

نُيحت ىنبهللان زاةن   عنب  نفيهانأهلنفننإلاهتًنىن,ننلت ن نهانتًغي
ً
 هللانبأ   ننإلاواي رننلواإلايعناأ نيك  نن  دزا

نئلةةة نن خٗةةة٘نانةة رن يجيعننلتةةة ن    هةةةانن جا وةةعن ت نة ةةةعن ةةة ن
ً
بةة  ننإلاهتًةةةنياتنن جا ويةةعنفةةةيننإلا  مةةةعن,ن ًةة رن

اأيارنئل نئ ت ارن ن  مننلّ  ايعنن.4252رؤي هانفينأ ن ك  ن نارةنل   أةنفيننإلاو فعنانلقيمن,ن هتقاةن دنرؤيعن

نلصةةةّ يعننلًةةةا  عننلتةةة ن  كةةةدن  ةةة نبةةة ن لننلتةةةةخيِننإلازمةةة نانل  ايةةةعنانلت  يةةةعننلصةةة يعنئلةةة نزانةةة نن خةةةل اتن

  .اص عننليافو  نان  نا ٗ رننلٗنل نلورزيعن  ننل رك زن   نص عننإلا أة,

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1609318
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1609318
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ناأاضةةةننأنةةةهللان ةةةمننل رك ةةةزن  ةةة ننلٗالزةةةاتنانإلاتةةةلرئ  ن ةةةدن ةةةر ن ةةة ف رننلزملبةةةعننلتةةة ن حقةةة نأ  ةةة نررزةةةاتننلتةةةلري 

ن  ليخةعن ةة ن نويةةلنرارن نإلايةلن ينفةةينبملبةعنأ اري يةةعن حنةدةنل تو ةةيمنا زةةار ننإلاو فةعن..نبانةةتخلنمن ةلننل نةةاةل

  .   كدننإلاحا اةنا ن يعننإلا ارنتناز نن ننل يارةنا نويلنرارن  كدنألابحاثننلص يع

   ةةعنأاضةة تنن قةة ندلةةمنألقةةتن وةةالين ةةلي ةنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دننلةةلكت رةنهةةلىننلو يةةل

دن ةةلننلةةل منانل  ايةةعنأنةةمننإلا ةةمن زةةل نبةةدن دنا هةةا ننلةةٖ  ن ةةالين ةةلمنل ةةٖ 
ً
فيهةةانأ ننإلاهتًةةنىنيح ةةلنأنةة ا

,ن و ئةةعن ةةةدنبةةال نفخ هةةةانبةةهللانائال  ايةةعننلم ي ةةةعن ةةدنلةةةل ن ةةارمنن  ةةة    نن-رح ةةةهللان نن- زةةلنلوديدن  ننةةو رن

  حنظهللان ن-نلً ين  ننإلا منن  ا نبدن زلنلوديدن  ننو رن

 . نلتةة نتومةةوننلةةل مننلمز ةةرنلقٗةةا ننلتو ةةيمنبًةةكلن ةةامنال ةة هنن جا وةةعنا ًةةار و اننلتن  يةةعنبًةةكلن ةةاٍ -

ا الةتن نيةةأتيننفتتةةا نهةة نننإلاهتًةةنىنفةيننةةيا ن حقيةة نرؤيةةعن يار نةةانن  مي ةعنبةةأ ن كةة  نهةة هنن جا وةةعن نةةارةن

 أهيةةةلننإلاةةة أةن,نافةةةين ةةةالمن وُةةة ن اإلايةةةعنل و ةةةمنانإلاو فةةةعنانلقةةةيمنا  زوةةةانلتحقيةةة ننل يةةةارةنانلت  ةةةزنفةةةينتو ةةةيمنا 

بةةةةةةةاإلاتغ رنتنانلتحةةةةةةةلياتننلواإلايةةةةةةةعناؤلا  ي يةةةةةةةعن  ةةةةةةةرننإلاهةةةةةةةز  عن قةةةةةةة نبررنةةةةةةةانا نن   ةةةةةةةلن  نةةةةةةةعن ٗ بنةةةةةةةعن د ةةةةةةة ن

ولةن,ناه نن ان ا نليتحق نل النفٓلن نتوال نا  فيقةهللانإلاإنةونهة هننلةزررننإلا ةمن باإلانجدنتن   ن افعنألَا

نلةةة بنأر ةةة ىنأنةةةونحمةةةمنجابتةةةعننةةةارن  يهةةةان ةةةدنبوةةةلهنأبنةةةا هننل ةةةررةنن-رح ةةةهللان نن- زةةةلنلوديدنبةةةدن زةةةلنل ح دن

َا النلو لن ارمنن      ننلً ين  ننإلا منن  ا نبدن زلنلوديدن  ننو رنن-رح  من نن-   كنه هننلزررن

  .-  حنظهللان ن-

رن   ةة ناأكةةلتنأ نهةة نننلُةة  ننلٗبةة ننلتو ي ةة نك حٗةةعن   ةةعنفةةينن هةة عن ًةةار  ننلتن يةةعنفةةينبررنةةانكن ةة د

نيةع,نايتة ن من ة ننحتيازةاتننة  ننلو ةلن  ً فني  قينبأرنةهللاننإلاإنس  نايت  زنبخ نبتهللاننلخقافيعناه يتةهللاننلٖ 

نل ك ياتننلص يعنن خ وننلت نبلأتنفين خ يلن ة نررن
ً
ن لريبيا

ً
,نايحق ن زلأننإلاًاركعننإلاجت ويعنايك  نرنفلن

نلتت نفةة نا تكا ةةلن ةة نرؤيةةعننإلا  مةةعن ت  ةةزةنئلةة ننةة  ننلو ةةلننلتةة ن  ليهةةانئرنرةنن جا وةةعننهت ا ةة
ً
نكز ةةرن

ً
,نن4252ا

 . لتنويلنرارنن جا واتنفينانتخ ارنبُةنا عنؤلا هةا نائ فة ن هةزعننإلاًةاركعننلنا  ةعنل  ة أةنفةيننة  ننلو ةل

ا التننللكت رةنهلىننلو يلن:نالنيقتُ نرارننإلاهتًنىنن جا عين   ن قليمنن خل عننلٗزيعنانلتو ي يعنبلن

مننلزحةةةذننلو  ةةة نار ةةةمننلزاحخةةةاتنب زةةةهللان ةةةاٍنحيةةةذنأجزتةةةتننللرننةةةاتناألاحُةةةا نتنْةةةو نيتوةةةلنهنئلةةة نر ةةة

 هةةةةاه هللاننإلاةةةة أةن  ةةةة ن هةةةةت ىننلوةةةةالمنفةةةةين جةةةةاالتننلزحةةةةذننلو  ةةةة نانلُةةةة ينلةةةة لمن  ةةةةلتنن جا وةةةةعنئلةةةة نر ةةةةمن

  .نلزاحخاتن دن ر نب ن لن تولرةنيقل  ان  كدننلزح ثننلص يعنبا جا وع

رةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دن ةةةدنئٖةةةر نزةةةاةدةننل يةةةارةنل زاحخةةةاتنفةةةيننلو ةةة مناأ  نةةةتن وةةةالين ةةةلي ةنزا وةةةعنألا  ةةة

نلصةةةةة يعنلتكةةةةة  نن جةةةةةاةدةنألاالةةةةة ن ةةةةةدنن   ةةةةةاننلتةةةةة نتهةةةةة هلفننلزاحخةةةةةاتن فق٘ فةةةةةينز يةةةةة ننلقٗا ةةةةةاتنا  ةةةةة ن ةةةةةلن

نإلاهةةةت ياتنانةةة ركدنن جةةةاةدةنفةةةين لةةةخ هانألاالةةة ن  ةةة ننلزحةةة ثنن خاَةةةعنبصةةة عننإلاةةة أة,نانةةةتك  نبةةةأد ن ننةةة نةن

دننلغالي جاةدةن ا  .إلايعن نٗ  ن دنرحابنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دنا دنه نننلٖ 

 ةة ندلةةمنألقةةىنَةةاح ننلهةة  ننإلا كةةينألا  ةةرنفيُةةلنبةةدنبنةةلرنبةةدن زةةلنلوديدنأ  ةةرن نٗقةةعننل يةةاّن,ن   ةةعن ةةا ن

 نهةة ننبافتتةةان-حنظةةهللان نن-فيهةةان:ن نيةة فن ن ةةارمنن  ةة    ننلًةة ين  ننإلا ةةمننةة  ا نبةةدن زةةلنلوديدن  ننةةو رن

ةةةدنن خ ةةةرنانلن ةةةا ن,ن نلُةةة  ننيابةةةعن نةةةهللاناهةةة ننلةةة بنرنةةةةمني زةةةهللانبتحقيةةة نرنحةةةعننإلاةةة نٖدنا  زيةةةعننحتيازا ةةةهللانفةةةينٖا
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اهة نننلُةة  نيةةاهلن  ة ندلةةمن ةةدن يةارنتنهةة هننلةةزررننلتة ن تزةةاربنرنةةةمنفةين  ةةلنن خ ةةرنانلت زةهللاننلهةة يمننحةة ن

دنا دةنأبناةهللا   . رفوعنه نننلٖ 

نن-رح هللان نن-ديدن  ننو رناأْافن:ننإلا من زل نبدن زلنلو
ً
بلأننل ح عنان تُ ننلد دنا ةلننةولنانز يوةا

دنبت زيها ةةةةهللانائريةةةةار هللاناحد ةةةةهللانا  زيهةةةةهللاننلهةةةة يمنفةةةةين ةةةةلن ًةةةة ا نبةةةةأ نينجةةةةدنفةةةةينا تةةةةهللاناالن جةةةةا ن فةةةةينهةةةة نننلةةةةٖ 

ل تأ  رناهانحدنألا نن  ونه هننلهيانعنن  مي عناظ  رهانبًكلنزيلنائنا ن..نن   لن ن   نه نننلوٗا ن

جيةلنانل نتةة ن ةةدنهةة ننؤلا هةةا ننلةة بنٖ ةة ن ةةدن ةةلنئ هةةا نفةةيننإلا  مةةعنأ ناليح  ةةهللان ةةدنر اةةةهللان,نلقةةلننةةولتنن 

ب ةةاننةة وتنارأيةةتن ةةدن   ةةزنفةةينهةة هننإلانًةةأةننلٗزيةةعن,نف هتًةةنىننإلا ةةمن زةةل نبةةدن زةةلنلوديدنن جةةا عينبةةل ن

نلتخُُةةاتنا حليةةةلنن ةةدنحيةةذنأنتهةةةىنبةةهللاننلو ةةةمنفةةين خٗةةةي٘ننإلانًةة تننلو  يةةعنا ُةةة ي  انا ننيةة هانان تيةةةار 

نأ ن ةة ىننلك كزةةعن ةةدنأبنةةا ن
ً
فا  يةةعننإلانًةةأةنفةةيننإلاهةةإاليعنازت ا يةةعن,نا ا هةة نن خةةاٖ نايجوةةلننلق ةة ن نو ةةا

دنائنا هللانفين خت  نأ هامننإلاهتًنىنيق را ننلو لنؤلارنربنانلٗب نفالغ مننلٗي نيإتينأ  هللانٖي    " نلٖ 

ننإلا من زل  ن هتًنى ن د ناجاةقي نف م نن  نل ننلت ننا ٓ د ننلٗزيع نان خل ات ن زلنلوديدنن جا عي بد

ناأب حن ننلص يع ننلتلري  نائ ن ل ننلٗزيع نألا اري يع ننلتو يم نائ ن ل نيتٓ نها ننلت  نانإلا نكدننلزحخيع يقل  ا

نانلتخُص  ن نؤلارنرب ننلتنظيم نئل  نئْافع ن, ناا ُا  نانلتو ي يع ننلٗزيع ننإلاجاالت نفي ننلتقنيع نلتج  زنت

 .نلٗب 

نن  نل ن تام ننلتنني بننافي ننإلالي ننلوام ن د ننإلانانزع نبه ه
ً
ن   اريا

ً
ننل ياّنرر ا نن  نأ  رن نٗقع ته م

 . إلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عي

 

 م1101-مارس   -21 - هـ0328 – رجب -1الخميس 

 

 األِةةةةريح ٔةةةةٛسح ة ةةةةذ جةةةةب ضح باٌشةةةة١   ١ٍفةةةةخ اٌ ث٠ٛةةةةخبجبِؼةةةةخ 

حُةةلن ًةة ا ن ؤلا ةةرمنن جليةةلنفةةينر ةةمنتو ةةيمناتو ةةمنٖالزةةاتنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلننلةة ح دنبال يةةاّ ,ن

ل ةةلكت رةنحُةةعنبنةةتن ح ةةلننلًةةا  ,نانلةةلكت رةناأفنةةا نبنةةتن زةةلننلةة ح دننلوييةةل,نأنةةتادتين من ل زيةةاننلتو ةةيمن

نل ربيةةعنفةةينزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلننلةة ح د,ن  ةة نزةةاةدةننلًةةيخن  ينةةعن  ن هيةةا ننل رب يةةعنفةةيننإلاًةةاركنبك يةةعن

  رارتهاننلواي ةنفين جا نؤلا رمنن جليلناننلتو يمن.

ن ةةدننلغايةةعنانةة رن يجيعننلخالخةةعن جا وةةعنألا  ةةرةننةة رةننإلاتو قةةعنبا بحةةاثنانلًةة ن اتن
ً
ازةةا تنهةة ننن جةةاةدةنننٗر ةةا

  فينتةجي نجقافعنؤلابلن نانلت  زناابتكارن  ننلزاحخ  .انإلات خ عن

اهةةلفننإلاًةة ا ننلنةةاةدننلةة بن ةةمن ٗزيقةةهللان  ةة ن ةةلنرن ةةا   نانُةة ننلوةةامنئلةة ن حقيةة نانةةتخلنمنؤلايجةةابين رانتن

ؤلا رمنن جليل,ن خقي ننلٗالزاتنح ل انا لريبهمن   نننتخلن  ا,نانوتننلزاحختا نفةينهة نننإلاًة ا نئلة ن قةليمن

درنلمينيةةةةةةعنانةةةةةةتخلنمننلنوةةةةةةا ن رانتنؤلا ةةةةةةرمنن جليةةةةةةل,نفةةةةةةتمنننةةةةةةتخلنمنأربةةةةةة ن قنيةةةةةةاتن ةةةةةةدنأرانتنؤلا ةةةةةةرمنن ةةةةةة  

,نانلي  يةةةةة بننEdmodo,نائر ةةةةة رانTwitter+ن,نا ةةةةة ي رنGن جليةةةةةل,ن  ةةةةة ن ةةةةةلىن ةةةةةا   نررننةةةةةي  ,نا ةةةةةين   ةةةةةلنب ةةةةةون

http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1609768
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1609768
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YouTubeنلتجةةاربنانللرننةةاتننلهةةابقع,ن,نا ةةمن ُةة ي  انا ٗزيق ةةانفةةينْةة  ن وةةاي رن   يةةعناانةةتنارةن ةةدننتةةاةلن

ن قيةةيمننلتج ئةةع,ناأجزتةةتننلنتةةاةلنفا  يةةعنأرانتن ك ةةانٖزقةةتننلوليةةلن ةةدنألارانتنانإلاقةةايملوننلو  يةةعننإلاقننةةعنبغةةّ 

  ؤلا رمنن جليلنا أج رهانايجابين   ن  نَلنا نا لنٖالزاتنن جا وع.

لنا  ةةعنا ةةلرن ةةدننإلاإلنةةاتنانلمتةة ناألابحةةاث,نن جةةلي نبالةة ك نأ ننلزةةاحخت  نل  ةةاننلمخ ةةرن ةةدننإلاهةةاه اتننلو  يةةعنن

انةةةملتمن م ي   ةةةانفةةةينن  نةةةلننإلاقةةةامن  ةةة نيةةة فننلًةةةيخن نُةةة رنبةةةدنحنيةةةلن  ن هيةةةا نرةةةةملون ج ةةةونأ نةةةا نن جةةةاةدةنفةةةين

   نتُ ني  نأب يلننإلاقزل.

ن دنرنال هانئل ن  نيخن ناخننلت  ز,نر مننلتو يمنانإلايلن ننل
ً
 رب ب,ن حن زناتهع نزاةدةن   ينعننل رب يع نننٗر ا

.
ً
نائ  ي يةةةةةةةةةا

ً
 نإلات  ةةةةةةةةزيدنانإلا ارنةةةةةةةةةاتننل رب يةةةةةةةةةعننإلازل ةةةةةةةةع,نانكتًةةةةةةةةةافنألافةةةةةةةةة نرنانإلا ارنةةةةةةةةةاتننل رب يةةةةةةةةعننلنا  ةةةةةةةةةعن ح يةةةةةةةةةا

ا ةةةدنز ةةةةعنأ ةةةة ىنن تت ةةةةتن هةةةةابقعننإلانةةةةاظ ةنبال غةةةةعنؤلانج  زيةةةةعنفةةةةينرارتهةةةةانن خا هةةةةعنبتتةةةة يلنل ةةةةىنبنةةةةتن زلنإلاجيةةةةلن

ةننة رةنبنةةتن زةلنل ح دنبةةاإلا كدنألاا نفةيننإلانةةاظ ةنازةاةدةنأفٓةةلنن  ةارحين ةدن  يةةعننل غةاتنانل رز ةةعنبجا وةعنألا  ةةر 

 تحلجعن   ن هت ىنن جا واتننلهو ريعنفيننل يةاّننلتة نأ ي ةتنفةين قة نزا وةعننلي ا ةع,نايةاركتنفةيننإلاهةابقعن

نخزةةةةةعن ةةةةةدننلٗالزةةةةةاتننإلات  ةةةةةزنتنفةةةةةين  يةةةةةعننل غةةةةةاتناهةةةةةدنريةةةةةمن زةةةةةلنلم يمننل جي ةةةةة ن,نر ةةةةةلن زةةةةةل ننلمةةةةة ربن,ن نةةةةةارن

ل ح دننلُةةةا نن,نل ةةةىن زلنإلاجيةةةلنن  ةةةارحين حةةةتننيةةة نفنف يةةة ن ةةةدننإلاةةةلرئاتننإلات  ةةةزنتنبالك يةةةعناه ةةةانحنةةةا ن زةةةلن

 نلو يا يناأن ا ننإلاٗ ربن.

ابهةةةة هننإلانانةةةةزعنأكةةةةلتن  يةةةةلةننلك يةةةةعننلةةةةلكت رةنحُةةةةعن زةةةةل ننلغةةةةلي نأ ن  يةةةةعننل غةةةةاتن حظةةةةىنبونايةةةةعنانهت ةةةةامن

ايعن  نه ننلٗالزاتنا ٗ ي هان   ننل زهللاناك ل,نك انتًة لن ت نَلن دن زلن والين لي ةنن جا وعنلل منار 

  يةةةعننل غةةةاتنبوةةةلنئ ةةةارةنهيك ةةةعنب ن ج ةةةانألا اري يةةةعن ًةةةاٖاتن لريبيةةةعن  ةةةرن هةةةز  عنتهةةةلفنفةةةين ج   ةةةانئلةةة ن ن يةةةعن

قلن  ارنتننلٗالزاتننل غ يعنار ايعن  نهبهدنفين ناخنأ اري  نزادبنيهلفنئل نتوديدنؤلابلن نانلت  ةزننلو  ة , نَا

نن جا وةةعن  ة ن ًةاركعننلٗالزةةاتنفةيننلنواليةةاتننإلاح يةعننإلات  ةةزةنافةينئٖةةارن ا ةأتينهة هننإلاًةةار اتنننٗر ةان ةةدنحةٍ 

,نانةةةوًيان
ً
نا اإلايةةا

ً
ر ةةمنرا ننلتنافهةةةيعننل ارفةةعنئلةةة نَةةقلنائبةةة نحننإلا ةةارنتننلتو ي يةةةعناتوديةةدنحٓةةة رنن جا وةةعن ح يةةةا

 يننل رن لنألا اري يع.لتقليمننلٗ  ننإلازتم ةنفيننلتو يمنانلتو منار ج انف

 

 م1101-مارس   -21 - هـ0328 – رجب -1الخميس 

 

جبِؼخ األِريح ٔٛسح ة ذ جب ضح باٌش١   ١ٍفخ اٌ ث٠ٛخب ٚادلشوض األٚي ػٍٝ 
 اجلبِؼبد اٌغؼٛد٠خ

 

حُةةلن ًةة ا ن نؤلا ةةرمنن جليةةلنفةةينر ةةمنتو ةةيمناتو ةةمنٖالزةةاتنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلننلةة ح دنبال يةةاّ ,ن

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1609523
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1609523
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ل ةةلكت رةنحُةةعنبنةةتن ح ةةلننلًةةا  ,نانلةةلكت رةناأفنةةا نبنةةتن زةةلننلةة ح دننلوييةةل,نأنةةتادتين من ل زيةةاننلتو ةةيمن

  ن هيةا ننل رب يةعنفةينرارتهةاننلواية ةنفةين جةا ننإلاًاركنبك يعننل ربيعنفينزا وعنألا  ةرةننة رةن,زةاةدةننلًةيخن  ينةعن

  ؤلا رمنن جليلنانلتو يم.

اهةةلفننإلاًةة ا ننلنةةاةدننلةة بن ةةمن ٗزيقةةهللان  ةة ن ةةلنرن ةةا   نانُةة ننلوةةامنئلةة ن حقيةة نانةةتخلنمنؤلايجةةابين رانتن

نةتخلنمنؤلا رمنن جليل,ان خقي ننلٗالزاتنحيذننوتننلزاحختةا نفةينهة نننإلاًة ا نئلة ن قةليمنن ة درنلمينيةعنا 

نلنوةةةةةةا ن رانتنؤلا ةةةةةةرمنن جليةةةةةةل,نفةةةةةةتمنننةةةةةةتخلنمنأربةةةةةة ن قنيةةةةةةاتن ةةةةةةدنأرانتنؤلا ةةةةةةرمنن جليةةةةةةل,ن  ةةةةةة ن ةةةةةةلىن ةةةةةةا   ن

,نا ةةةةةةمن ُةةةةةةة ي  انYouTube,نانلي  يةةةةةة بننEdmodo,نائر ةةةةةة رانTwitter+ن,نا ةةةةةةة ي رنGررننةةةةةةي  ,نا ةةةةةةين   ةةةةةةلنب ةةةةةةون

انللرننةةةاتننلهةةةابقع,نك ةةةانٖزقةةةتننلوليةةةلن ةةةدنا ٗزيق ةةةانفةةةينْةةة  ن وةةةاي رن   يةةةعناانةةةتنارةن ةةةدننتةةةاةلننلتجةةةاربن

ن قيةةيمننلتج ئةةع,ناأجزتةتننلنتةةاةلنفا  يةةعنأرانتنؤلا ةرمنن جليةةلنا أج رهةةان ألارانتنانإلاقةايملوننلو  يةةعننإلاقننةةعنبغةّ 

  ايجابين   ن  نَلنا نا لنٖالزاتنن جا وع.

إلنةةةاتنانلمتةةة ناألابحةةةاث,نانةةةةملتمنيةةة ك نأ ننلزةةةاحخت  نل  ةةةاننلمخ ةةةرن ةةةةدنؤلانةةة ا اتنلو  يةةةعننلنا  ةةةعنا ةةةلرن ةةةةدننإلا

 م ي   ةةانفةةينن  نةةلننإلاقةةامن  ةة نيةة فننلًةةيخن نُةة رنبةةدنحنيةةلن  ن هيةةا نرةةةملون ج ةةونأ نةةا نن جةةاةدةنفةةين نتُةة ن

  ي  نأب يلننإلاقزل.

ن دنرنال هانئل ن  نيخن ناخننلت  ز,نر مننلتو يمنانإلايلن ننل رب ب,ن حن زن
ً
اتهع نزاةدةن   ينعننل رب يع نننٗر ا

 نإلات 
ً
نائ  ي يا

ً
  زيدنانإلا ارناتننل رب يعننإلازل ع,نانكتًافنألاف نرنانإلا ارناتننل رب يعننلنا  عن ح يا

 

 م1101-مارس   -21 - هـ0328 – رجب -1الخميس 

 

ٔٛسح ٠ضٚسْٚ و١ٍخ ٔب٠ف ٌألِٓ أػضبء ٚدذح األِٓ اٌفىشٞ يف جبِؼخ األِريح 
 اٌٛطٕٟ

 

ن ,نادلةمنتوديةةدنن حنرنأ ٓةا ناحةلةننلت  يةعننلنم يةعنبجا وةةعنألا  ةرةننة رةنبنةتن زةلنل ح دن  يةةعننةاي نلذ ةدننلةٖ 

  لتكا لنن ج  رنب  نن ج اتنا لنزه رننلت نَل.

ننلك يعناننت  نلً  ن نُلن دن حت يا هللان دن زلن هإاليهللا.   انٖ  ننل فلن   ن وّ 

اتنؤلارهابيةةةع,نُبةةةِلةتنبًةةةم ن ا ةةةر ننلديةةةارةن ةةةل تننلك يةةةعن حاْةةة ةن ةةةدن زةةةلنأحةةةلننإلاختُةةة  نفةةةين وا جةةةعننإلآةةةزٖ 

ن
ً
زا وعنألا  رةنن رةن  خ عنفيناحلةننلت  يعن   نحَ  انا  نَ  اننللنةمن  ن  يعنناي نجةمن نةاا ننإلاحاْة ن ةلرن

  نإلالن رتن دن زلنأ ٓا ننل حلة.ن دننإلاحاارننإلا  عنفينأ  رنؤلارهابنا نظ يهللان,نا ت تنبولرن د

ن   اريةةعنل فةلنزا وةعنألا  ةرةننة رةنبنةتن زةلنل ح دن,ن  حزةةعن
ً
بوةلهان ةل تننلك يةعن  خ ةعنبالقهةمننلنهةاتينررا ةا

بالتوةاا ن ة ناحةلةننلت  يةعننلنم يةةعنبجا وةعنألا  ةرةننة رةنبكةةلن ةان ةدنيةأنهللان ل ةةعن ٓةايانألا ةدننلنمة بنا حارئةةعن

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1610164
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1610164
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أ نهةة هننلديةةارنتن ةةأتينْةة دننهت ةةامنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنب فةة ن هةةت ىننلةة  يننلنمةة بنننلغ ةة نانلتٗةة ف.ن  ةةانيةة ك  

لةةلىننلٗالزةةاتنادلةةمنبتمخيةة نن ج ةة رننلتوةةاا نبةة  نن ج ةةاتنألا نيةةعن خةةلنب نةةا لنحُةةانعننلةة بن ننةة هن  يةةعننةةاي ن

ن ننلوةةامننلخةةةا ين  ةة ننلتةةة نلينانإلا زةةةهللانلتج ةةاتنن  ك  يةةةعنانل رب يةةعنانلقٓةةةاةيعنب هةةلفن  نز ةةةعننلل ايةةةعنلذ ةةدننلةةةٖ 

 نإلآ  عنل تنظي اتنؤلارهابيعننإلاتٗ فعننلت نته هلفننإلا  معنأ نيانانزت ا يانانيانيانان تُاريا.

 

 م1101-أبريل   -2 - هـ0328 – رجب - 5 -االثنين

 

ٌٍّشضٝ ٚر٠ُٚٙب مبغزشفٝ ادلٍه ػجذ اهلل  رؤع١ظ باجملٍظ االعزشبسٞ
 اجلبِؼٟ

 

نننتًةاريانل   ضة ىن
ً
أنهتنئرنرةن هتًنىننإلا من زل نن جا عينبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح د,ن ج هةا

اأنةةةة همنلتوديةةةةدننل  ايةةةةعننلتةةةة ن ح رهةةةةاننإلاةةةة ئن ةةةةدن ةةةةر نبنةةةةا نيةةةة نكعنبةةةة  ننإلا ضةةةة ىناأنةةةة همن ةةةة نف يةةةة ننل  ايةةةةعن

 نلص يع

ةةة ا ن ج ئةةةعنننتًةةةناةيعننايةةةأتيندلةةةم فةةةينئٖةةةارننةةةعيننإلاهتًةةةنىنئلةةة ننلت ّ ةةةزنفةةةين جةةةا ننل  ايةةةعننلصةةة يعنل   ضةةة ى,نْا

ننةةتدناةيعنل   ضةة ىناأنةة هم,ن ةةدن ةةر ن قةةليمنن خةةل اتنفةةيننل  ةةتننإلانانةة ,ناف ةةمننحتيازةةاتنار زةةاتننإلا ضةة ىن

  ار اي همنبًكلن ت  زن دن زلنز ي ن  ظنيننإلاهتًنىن  قل يننل  ايع .

  خ ةةةة  ن ةةةةدننإلا ضةةةة ىنا  خ ةةةة  ن ةةةةدنأنةةةة ننإلا ضةةةة ىنئْةةةةافعن  ٓةةةةا ن ةةةةدننلكةةةةاررننلُةةةة يننلوةةةةا    نفةةةةيننايٓةةةةمننإلاج ةةةةو

 نإلاهتًنى

ة  نا ة ف نن خةل اتننإلاقل ةعنفةيننإلاهتًةنىننايهلفننإلاج ونانتًاربنل   ض ىناأن هم, ئلة نْة ا ننة  لعننلَ 

ىن  نر ايعن ح رهاننإلاة ئنل   ض ىناأن همن دن ر نننت  نريعننل  ايعنْا ا ن ٗزي ننإلا ارناتننلت ن ت اش 

نلتحهة  ناتوديةدنازة رنبملبةعن ب انيمنلن ٗزي ن وةاي رنزة رةن اليةعنئْةافعنئلة ن وةاي رننةر عننإلا ضة ى,نائيجةارنفةٍ 

ننتًةةةةةناةيعن  نةةةةةعنباإلاهتًةةةةةنى,نائنةةةةةا ن ر ةةةةةاتنئيجابيةةةةةعن ةةةةة ننإلاتخُُةةةةة  نفةةةةةيننل  ايةةةةةعننلصةةةةة يعنئْةةةةةافعنئلةةةةة نئحنلةةةةةعن

  يعننلص يع. و  اتننلت نَلنب  ننإلا ض ىنا قل يننل  ا

ُةةلرن نةةهللان ةةدنن  رنحةةاتن ا و ةةلن هةةمن ٗ وةةاتننإلا ضةة ىنباإلاهتًةةنىن  ةة ن تابوةةعنأ  ةةا نهةة نننإلاج ةةونا ننيةة ن ةةاني

يات.  ا َ 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1610820
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1610820
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 م1101-أبريل   - 4 - هـ0328 – رجب - 8-األربعاء 

 

جبِؼخ األِريح ٔٛسح ِٚشوض ادلٍه ف١ ً ٌٍجذٛس خلذِخ  ارفبل١خ رؼبْٚ ثني
 اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 

ا وةةتنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دن  خ ةةعنب و ةةلنتو ةةيمننل غةةعننلو ئيةةعنل ناٖقةةاتنبغ رهةةانن نا يةةعنتوةةاا ن

    ن  كدننإلا منفيُلنل زح ثنانللرنناتنؤلانر يع.

أه  ان ً ننل غعننلو ئيعنانلخقافعننلو ئيةعناؤلانةر يعن  ة نأانة ناتهلفنا نا يعنئل ن حقي نز  عن دنألاهلنفن

,نان زار نن خ رنتنب  ننلٗ ف  ,نا حقي ننلتن يعننإلاهتلن عنبنةا ن  ة نألانةوننإلاتنة ن
ً
نا اإلايا

ً
نائ  ي يا

ً
نٗا ن ح يا

جاالتنانةتخ ارنفةين  يهانب  ننلٗ ف  ن,نا ٗ ي ناننتحلنثنب ن لنتو يمننل غعننلو ئيعنل ناٖق  نبغ رها,ناحيارةن 

 ئْافعنئل نتوديدننلُ رةنؤلايجابيعنل   معن دن ر ننلت نَلنان   نرن  ن  رننلو ب.نتو يمننل غعننلو ئيع,

 م1101-أبريل   - 5 - هـ0328 – رجب - 9 -الخميس

 

ٌزط٠ٛش اٌشػب٠خ اٌ ذ١خ رٕطٍك يف ادلغزشفٝ اجلبِؼٟ ادلذسعخ ادلفزٛدخ 
 جببِؼخ األِريح ٔٛسح

 

أب من هتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح د,نا و لن ٗ ي ننل  ايةعن

تةةةهللانفةةةين قةةةةليمننلصةةة يعنألا  يكةةةي,نن نا يةةةعنتوةةةةاا نلةةةل منئحةةةلىننإلازةةةةاررنتننلتةةة ن خةةةلمنننةةة رن يجيعننإلاهتًةةةةنىنارؤي

  أفٓلنن خل اتننلص يعنبأ   ن واي رنن ج رةنانر عننإلا ض ىن دن ر ن لري ن نه بيننإلاهتًنى.

ن922اأفةةةةةةارتن ةةةةةةلي ةنئرنرةنن جةةةةةة رةنانةةةةةةر عننإلا ضةةةةةة ىنباإلاهتًةةةةةةنىن نةةةةةةىننلهةةةةةة نابنأ نا نا يةةةةةةعن ٓةةةةةة نتنتلةةةةةةجيلن

رارةنفةةةةينن35نلتةةةة نتًةةةة لن  ةةةة ن  ظةةةة ن ةةةةدن نهةةةة بيننإلاهتًةةةةنىنفةةةةيننإلالرنةةةةعننإلانت حةةةةعنلتٗةةةة ي ننل  ايةةةةعننلصةةةة يع,ن

ن جةة رةننلصةةة يع,نفةةين  هةةةعن حةةاارنرةملهةةةيعن ةةي:نئ كانيةةةاتن ٗةة ي نن خةةةل اتننلصةة يع,ننةةةر عننإلا ضةة ى,ننلقيةةةارة,ن

  ر ايعن ح رهاننلن رناألان ة,نارليلننح ننكتهابنن خ رنتن دن ر ن ي  ننإلا ض ىناأن هم.

نإلات  زننللكت رنز وعننلونزبن,نأه يعن قلن خلنه هنناأكلنناة ننإلالي ننلوامننلتنني بنلتٗ ي ننإلانظ عنانلتًغيل

نئلةةة نأنةةةهللان
ً
نيحتةةة ىنبةةةهللانبةةة  ننإلاهتًةةةنياتنن جا ويةةةع,ن ًةةة رن

ً
نلًةةة ن اتنلتحقيةةة نرؤيةةةعننإلاهتًةةةنىنفةةةينأ نيكةةة  نن  دزةةةا

ننٗ قتنأ  ا ننإلالرنعننإلانت حعننلت نتهت  نإلالةن امن ا لنليم لن رل ان نهة بيننإلاهتًةنىننلتةلري نباية نفن

 ج رةنانر عننإلا ض ىنانلًإا نألا اري يةعنانلتةلري ن ةدن ةر ننزت ا ةاتنراريةعنإلانا ًةعنرارنتن ةلن دنئرنرةنن

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1611644
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1611644
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1612093
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1612093
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نبةأ ننإلالرنةعننإلانت حةعنلتٗة ي ننل  ايةعننلصة يعنب و ةلن ٗة ي ننل  ايةعننلصة يعن
ً
ف رةنا قييمننتةاةلننلتةلري ,ن   ةا

لةةةة يدننك  ةةة ننهةةةة هننلةةةلارنتنانزتةةةةاحاننألا  يميةةةعن ةةة ف نيةةةة ارةنننةةةتم ا ننلةةةةلارنتننلتلريبيةةةعنإلانهةةةة بيننإلاهتًةةةنىنن

 ا تزارنلكلنرارة.
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 جبِؼخ األِريح ٔٛسح رطٍك جب ضح باٌش٠بدح ٌٍجبدضبد يف اٌؼٍَٛ اٌ ذ١خب
 

ألا  رةنن رةنبنتن زلننل ح دن  خ عنب  كدنأبحاثننلو  مننلص يعننلتاب نإلاهتًنىننإلا من زةل نأٖ قتنزا وعن

 بةةةةةةةةدن زةةةةةةةةلننلوديةةةةةةةةدنن جةةةةةةةةا عين زةةةةةةةةاةدةننل يةةةةةةةةارةنل زاحخةةةةةةةةاتنفةةةةةةةةيننلو ةةةةةةةة مننلصةةةةةةةة يع ن  ةةةةةةةةرن   ةةةةةةةة نن جا وةةةةةةةةعنؤلالم را ةةةةةةةةي.

نإلاةة أةنفةةيننإلا  مةةعن,  ز ةةعننا ةةأتينزةةاةدةننل يةةارةنل زاحخةةاتنفةةيننلو ةة مننلصةة يعنفةةين ا  ةةانألاا ننلةة بن ُةةِنلصةة ع

ن ن نيةةةعنل زحةةةةذننلو  ةةةة ننلةةةٖ  ,ننل ارفةةةةعنئلةةة ن حقيةةةة ننلت نةةةة نانلت  ةةةزننلزح ةةةة ناتهيبةةةةعن4252ل ؤيةةةعنانةةةة رن يجيعننلٖ 

نلزملبةةعننلزحخيةةعننإلاحنةةدة,ناتةةةجي ننلزاحخةةاتنفةةيننإلا  مةةعنائةةذننلةة ا ننلتنافهةةيعنبيةةنهمنل تقةةلمنبأبحةةاثن تخُُةةعن

لتن يةةةةعننإلاهةةةةتلن عنفةةةةيننلقٗا ةةةةاتننلزحخيةةةةعنا نهةةةةانألابحةةةةاثننلٗزيةةةةعنا ٗةةةة ي نتهةةةةع نئلةةةة ن حقيةةةة نن جةةةة رةننلًةةةةا  عنان

 اَةةةعن ةةةانيتو ةةة نبأبحةةةاثنصةةة عننإلاةةة أة,نئْةةةافعنئلةةة ن  زيةةةهللاننلزحةةة ثنانللرننةةةاتنب ةةةانيحقةةة ننن خةةةل اتننلصةةة يع,

  أهلنفنبنا نن تُارن جت  ننإلاو فعناتةجي ننلو لننلزح  نفيننإلا  معنانل قينب هت نه.

ةدةنيكةة  ن ةةدنٖ يةة ننإلا  ةة نؤلالم را ةةيناتهةةت  ن ةةلةننلتقةةليمنحتةةىنبلنيةةعنيةة  ن حةة منلوةةامنيةة ك نأ ننلتقةةليمنلتجةةا

م,نك ةةانانةةتتمن  نزوةةعنز يةة نألابحةةاثننلو  يةةعننإلاقل ةةعن ةةدننلزاحخةةاتن ةةدن4239هةةةننإلا نفةة نلنهايةةعننةةبت  رن;365

   زلننلتجنعننلو  يعننإلاتخُُعنانملتمنن تيارننلناةدنت

نإلاهةةةةةةت ىنحيةةةةةةذننةةةةةةيك  نهنةةةةةةاكنجةةةةةةرثن هةةةةةةت يات:ناا نل ٗ زةةةةةةاتن ةةةةةةانرا نناا ةةةةةةر ن ةةةةةةدننتةةةةةةاةلننلنةةةةةةاةدنتنحهةةةةةة 

نإلاازهةةةةةت ر,نانلخةةةةةا ينلٗالزةةةةةةاتننللرننةةةةةاتننلو يةةةةةةانانلخالةةةةةذنل   ارنةةةةةةاتننلصةةةةة ياتنبج يةةةةةة نفبةةةةةاتهدنا خُُةةةةةةاتهد,ن

هةةةننإلا نفةة نف رنيةة ن;365فةةينيةة  نرئيةة ناا نلوةةامنن-بةةاد ن ن-انةةيك  ندلةةمنفةةينحنةةلن  تقةةىنن جةةاةدةننلةة بننةةيوقل

   م.ن:423
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 ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل اجلبِؼٟ ٠ٛفش سدٍخ ال ٚسل١خ دلشضبٖ
 

ن رة,أحةةةةلثنن خةةةل اتننإلاو   ا يةةةعنانلتقنيةةةعنفةةةةينيٗزةةة ن هتًةةةنىننإلا ةةةمن زةةةل نبةةةةدن زةةةلنلوديدنن جةةةا عينبجا وةةةعن

  نفقةةةهللاننلٗزيةةةعن  ةةةةرننظةةةامن و   ةةةةاتينَةةة ينالنارقةةةي,ن زنةةةة ن  ةةة نأ  ةةةة ننإلاوةةةاي رننلصةةة يعنانلتقنيةةةةعننللاليةةةعن ةةةةل   ان

نيحتةة ىنبةةهللانبةة  ننإلاهتًةةنياتنن جا ويةةعنفةةين
ً
بأحةةلثنألاز ةةدةناألانظ ةةعننلتقنيةةع,ننٗر ان ةةدنرؤيةةعنأ نيكةة  نن  دزةةا

     ن هت ياتننل  ايعنب انيحق ن ٗ واتننإلا ض ىن.نإلا  معنلت ف رنأ

اأاضنننإلالي ننلوامننلتنني بنل  هتًةنىننلةلكت رنأح ةلنبةدن ح ةلننب  زةاة,نأ نهة هنألانظ ةعن ةلنبنملةتنلتهة يلن

ة  نئلة ننإلاو   ةعننلصة يحعن  رح عننإلا ئ نا ل تهللا,نا   مةدةن  ة نن جة رةننلواليةعنانة  عنن خل ةعنانة  لعننلَ 

 ا قةةةةةةةل يننل  ايةةةةةةةعننلصةةةةةةة يعن  ةةةةةةةان هةةةةةةة لننةةةةةةة  عنن خةةةةةةةادننلقةةةةةةة نرننلٗبةةةةةةة نبٗ يقةةةةةةةعن نةةةةةةةعنافا  ةةةةةةةع. ةةةةةةةدن زةةةةةةةلننإلاةةةةةةة ئن

 ةةدنزانزةةهللانبةةّ  ننإلاةةلي ننلتننيةة بنل  و   ا يةةعنانلتقنيةةعنباإلاهتًةةنىننإلا نةةلمن الةةلننلهةةر ع,نأ نرح ةةعننإلاةة ئن زةةلنن

 نزو  نبمنةةا ةن اليةةع,نبتةة ف رنأز ةةدةنن خل ةةعننل ن يةةعننلتةة ناح ةةتنفةةين خت ةة ن  نفةة ننإلاهتًةةنىن رنرةن  ن يةةلننإلاةة

ا حتة بنهةة هنألاز ةةدةن  ةة نأنظ ةةعننلزُة عن  ةةرننل  هةةيعننإلاتٗةة رةنلقةة ن ةنا ح يةلنبيانةةاتننإلاةة نزو  نا حقيةة نأ  ةة ن

ةة  يعن  وةةاي رنألا ةةا نان جةة رةن,نيتزةة ندلةةمن  ح ةةعنانتظةةار,نحيةةذنيةةتمن  زيةةهللاننإلاةة ئن ةةدن ةةر نيايةةاتن  ةيةةعنَا

ن  ةةة ن ق يةةةلنا ةةةتنا ةةةدن ةةةر نرنةةةاةلننُةةةيعن  زةةةهللاننإلاةةة ئنإلاكةةةا ن انتظةةةارنأان   ةةة ننلويةةةارةننإلاحةةةلرة,ن ةةة نن  ةةةٍ 

انتظارنئل نأ لنحلن  مدن دن ر نْز٘ننإلا ن يلنبال  تننإلاحلرنلَ   ن لن ة ئنارئٗةتنألاز ةدةنز يو ةان

انظامنل  ناةلننلنُيعنلتحقي نرح عنالنار يعن ج ي نن خل اتننإلاقل عنل   ن يةلننHISبنظامننإلاو   اتننلُ ين

زةةةةةا نا قةةةةةل ينن خل ةةةةةعنانلويةةةة ارنتنانلُةةةةةيلليعنانإلاخت ةةةةةرناألايةةةةوع,نا ةةةةةدنز ةةةةةعنأ ةةةةة ىن ملهةةةة نهةةةةة هننلتج ئةةةةةعن  ةةةة نألٖا

ةةةة  نل  و   ةةةةعننلٗزيةةةةعنأاننلتحاليةةةةةلنأانألايةةةةوعنن خاَةةةةعنبةةةةةاإلا ئن ةةةةدن ةةةةر ننلنظةةةةةامنل   ةةةة نؤلالم را ةةةةين ةةةةة ن نلَ 

  %.322انتغنا ن دننإلا ناتننل ر يعنبنهزعن

نإلاة ئن ختةتمنب نةالعننُةةيعن ُة هللان  ة نز نلةهللانبوةلننن هةا نحيار ةهللانل  هتًةةنىناأْةافننإلا نةلمننلهةر عنأ نرح ةعن

بٗ  نئلم را ينلتقييمنن خل عننلتة ن  قاهةانأجنةا نهة هننل ح ةعننلورزيةع,نلهة ا نرأبننإلاة ئنا حهة  نن خةل ات,ن

بةةدن زةةلناتوةةلنرح ةةعننإلاةة ئن  ةةرننل ر يةةعنفةةيننإلاهتًةةنىنرح ةةعنف يةةلةن ةةدنن   ةةانحيةةذنأ ن هتًةةنىننإلا ةةمن زةةل ن

نلوديدنن جا عينأا ن هتًنىنزةا عين  ةلن  ة نرئة٘نار ةلنا  ن  ةعنألاز ةدةننلتقنيةعنن خاَةعنبةارنرةننإلا ن يةلن ة ن

  ألانظ عننلٗزيع.
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ادلٍه ػجذاهلل اجلبِؼٟ حي ً ػٍٝ جب ضح اجلّؼ١خ األِش٠ى١خ  ِغزشفٝ
 ٌٕظُ اداسح ادلؼٍِٛبد اٌ ذ١خ

 

حُلن هتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن  ة نزةاةدةنن ج ويةعن

  نألاا ن ةةدنبةة  نز يةة نألا  يميةةعنلةةنظمنئرنرةننإلاو   ةةاتننلصةة يعناحُةة لهللان  ةة ن ُةةني ننإلاهةةت ىننلهةةارمنليكةة

نإلاهتًةةنياتنن جا ويةةعنفةةيننإلا  مةةعننلتةة ن حقةة نهةة نننإلاهةةت ى,نادلةةمنبوةةلنأ نحقةة ننإلاهتًةةنىن ةةلننإلاتٗ زةةاتننلتةة ن

 ت خةةةةةةلنفةةةةةةةين ٗزيةةةةةةة نأ  ةةةةةةة ن وةةةةةةةاي رنن جةةةةةةة رةنفةةةةةةةينننةةةةةةةتخلنمننإلا ةةةةةةة ننلُةةةةةةة ينؤلالم را ةةةةةةةينا افةةةةةةةعننلتٗزيقةةةةةةةاتننلصةةةةةةة يعن

  تننر عننإلا ض ى.ؤلالم رانيعنانلت نتودحن دنل   ايعننلص يعنا ق  ا

ازةةةةا نئ ةةةةر نحُةةةة  ننإلاهتًةةةةنىن  ةةةة نهةةةة هنن جةةةةاةدةن ةةةةر ننإلاةةةةإ   ننل نبةةةة نلتقنيةةةةعننإلاو   ةةةةاتننلصةةةة يعنفةةةةيننلًةةةة  ن

نإلانوقةةلنفةةين لينةةعننل يةةاّن,نحيةةذن ًةة لن ُةةني نز ويةةعننظةةمنئرنرةننإلاو   ةةاتننلصةة يعن” HIMSS 17“ألاانةة٘ن

HIMSSج ا ن  نحلن زلأن دن هت ىننلُن نئل ننإلاهت ىننلهاب نلتقييمن لىنننتخلنمننإلاهتًنياتنا  ظين انن

ةةةلنا تابوةةةعن لتٗزيقةةةاتنأنظ ةةةعننإلاو   ا يةةةعنانلتمن ل زيةةةاننلصةةة يعن,نابهةةة نننلتٗزيةةة نيكةةة  نب نةةة ننإلاهتًةةةنياتنَر

نننلتقلمنن  اَلنفينؤلاينا نب تٗ زاتن لن دنه هننلنباتنبهلفننلَ   نل   ح ع
ً
نلهابوعننلت نتولنألاكثرن قل ا

فةةين جةةا ن ٗزيةة ننظةةمننللةةجرتننلصةة يعنؤلالم رانيةةعنائالتةةالين حهةة  ن هةةت ىننةةر عنافواليةةعننل  ايةةعننإلاقل ةةعن

  ل   ض ى.

ا  ةةرننإلاةةلي ننلوةةامننلتننيةة بنإلاهتًةةنىننإلا ةةمن زةةل نبةةدن زةةلنلوديدنن جةةا عيننلةةلكت رنأح ةةلنبةةدن ح ةةلنأبةة ن زةةاة,ن

نجةةةةةاحنا ةةةةةلمنزديةةةةةلننلًةةةةةم نلن يةةةةة ننإلاو   ا يةةةةةعننلةةةةة بنحقةةةةة نهةةةةة ننألا ةةةةة ,ن إكةةةةةلننأ نحُةةةةة  ن ةةةةةدننةةةةةوار هللانبهةةةةة ننا 

,نحيةذنئ ننلمخ ةةرن ةدننإلاهتًةنياتننلو يقةةعن
ً
نإلاهتًةنىن  ة نهةة نننلتُةني نفةيننلهةةنعننلتًةغي يعنألاالة ن وةةلنئنجةاحن

نل ؤيةةعننإلا
ً
هتًةةنىنليكةة  نلةةمن حُةةلن ةةلنهةة نننإلاهةةت ىنئالنبوةةلننةةن نتن ةةدننلتًةةغيلن,نايةةأتينهةة ننؤلانجةةاحن حققةةا

ن  دزانيحت ىنبهللانب  ننإلاهتًنياتنن جا عينفةيننإلا  مةعناحُة  ننإلاهتًةنىن  ة نهة هنن جةاةدةنيجو ةهللانفةين ُةافن

نفةةةةينننةةةةتخلنمن قنيةةةةعننإلاو   ةةةةاتنفةةةةيننل  ايةةةةعننلصةةةة يعننةةةةويان نةةةةانفةةةةين حهةةةة  نكنةةةةا ةن
ً
نإلاهتًةةةةنياتننإلاتقل ةةةةعن اإلايةةةةا

 زةةاررنتنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دنفةةينافواليةةعنن خةةل اتننلصةة يعن ةةدن ةةر ن قنيةةعننإلاو   ةةاتنْةة دن

ن .   ب نا لننلتح  ننلٖ 

 ةةدنزانزةةهللانأبةةلىننإلاةةلي ننلتننيةة بنل  و   ا يةةعنانلتقنيةةعنباإلاهتًةةنىننإلا نةةلمن الةةلننلهةةر عننةةوار هللانبهةة ننؤلانجةةاحن

 قةا نبجة رةنانلت  زنفين لةن ُ رةن ةدن نويةلن ةل اتننإلاهتًةنىناننةتخلنمن قنيةعننإلاو   ةاتننلصة يعنكةأرنةنل ر 

ُة ينؤلالم را ةينئْةافعن ن خل اتننلٗزيعننإلاتكا  عنبجة رةن اليةعن ةدن ةر ن حهة  نر ةعننإلاو   ةاتنفةيننللةجلننل

لتحه  نز رةننل  ايعننإلاقل عنل   ئن دنٖ ي ن  ف رننإلاو   اتننلرح ةعنفةيننل  ةتننإلانانة ,نار ةمننإلاهةتخلمن

  نلتكالي ن دنٖ ي ننله  عنفين زار ننإلاو   ات.بالق نرننلص يص,نارف نكنا ةنن خل اتننلص يعنا  ف رن

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1613812
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جبِؼخ األِريح ٔٛسح رشبسن يف ادلئمتش ٚادلؼشض اٌذٚيل ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبيل 
 ػًّاٌغبثغ ثؤسثغ ٚسػ 

نانإلاإ   ننللالينل تو يمننلواليننل بن نظ هللان تًاركنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح د,نفينفوالياتننإلاوّ 

..ننإلاو فعنا  رننإلاهتقزل نفين  كدنن4252احنرةننلتو يمنفين لختهللاننلهابوعنبون ن ن ن جا واتننلهو ريعنارؤيعن

نانإلاإ   نتنفيننلةن بن,ن دن ر نزنا ني رحنرنالعنن جا وعنائ ن ج ان دننلً  نن جار ن37نل ياّنل  واّر

  ا ً ا اتهاننلزحخيعنانلو  يعنانلتٗ ي يع.

ا تٓ دن ًاركعنن جا وعنأرب نارىن  لن نلت  زنفيننلتو يمننلُ ين ,ن نلزملبعنن جا ويعننإلاحندةنل ٗالزاتن   ن

نلً ن اتننللاليعنانقلنن خ رنتنفينؤلابلن ناابتكار ن,نان  ج ئعن  ارةن ل عننإلاجت  نانلتو يمننإلاهت  ن  ن

 425زاررنتننلت  زنفين حقي نرؤيعننإلاجاالتننإلا نيع ,نا رارننلً ن اتننللاليعنفينب ن لننللرنناتننلو يانا 

 

 م1101-أبريل   - 02 - هـ0328 – رجب - 05 -الخميس

 

 جبِؼخ األِريح ٔٛسح رشبسن ثبدلؼشض ٚادلئمتش اٌذٚيل ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبيل اٌغبثغ
 

نن جا وعن نن  ننلهقافن ج ئع ننللكت رة نن رة نألا  رة نزا وع نفي نل ًإا ننلص يع نن جا وع تناكي ع ننتوْ 

نانإلاإ   ننللالينل تو يمننلواليننلهاب نفيناريعننلت  زنا  رتهانفيننلك ياتن نلص يعنادلمنْ دنفوالياتننإلاوّ 

   فيننلتو يمننلُ ين.

نلزنا ن ننلوالي ننلتو يم ن    نرؤي ها نا  لتنفي نلتٗ ي نن تُارها, ن اريخيع ن  ح ع ن   نبأهم ننإلا  مع اأاض تنأ 

ن دن نننتنارة نلتحقي نأ ص ى ننلنٍ  ننإلاجاالتنن تُارن دره نا ن يع ناأالتننلتو يمنفي نائناتها,  لرنتنأبنائها

ننلق  ن نفي نل تحلياتننلص يع ن  نز تهللا نفي ننإلاجت   ن  يها نيق م ننلت  ننلل اةم ن د ن  نهللا ا ًَ ن ا
ً
ننهت ا ا نلٗزيع

نبكافعن نن رةنبنتن زلنل ح دنئل نر مننلتو يمننلُ ي نفقلننوتنزا وعنألا  رة نا دنهنا ن  اربنانلوً يد,

د.نل ناةلناؤلا كا نيخل دننلٖ 
ً
ن اليا

ً
  نات,ناسخ تنلهللانأحلثننلتقنياتنحتىن ٓ دن  يجاٍتن إهرٍتن أهير

ا ٗ  تننلهقافنئل نر منا حن زننلت  زنفيننلتو يمننلُ ينئْافعنئل نننتخلنمننلتقنيعنفيهللانلقلنأظ  تننلوليلن

ننإلاهت    ننلتو يم ناك لم نن جا عي ننلتو يم نفي ننلتقنيع نننتخلنم ننللرنناتنأه يع نرف نن د نفي نؤلايجابي اأج ها

ن دن نانتنارة نفي
ً
نحظا نأاف ننإلاجاالت ن د ننلٗزيع ننلتخُُات نفي ننلتو يم نا ا  ننلتو يم, ن خ زات  هت ى

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1613553
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1613553
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1614728
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1614728
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ناأز دةن نا قنياتننل ن  ناف رنض   نلتقنياتنن  ليخعنف زلتننلنظمنن خز رةنااناةلننلتُ ي نجرجيعنألابوار,

   ا يارنتننلتلري .ننإلاحا اةننإلاخت نعنٖ يق انئل ن ا اتننللرم

تن  يلةننلك يعننللكت رةننبتهامننإلااض  ن ج ئعن  يعنٖ نألاننا ن دن ر ننل ائ تن افينجناياننل ريعنننتوْ 

نن تنتنه هننلتقنيعنن  ليخعنبولن
ً
نلتو ي  نحُعنا ٗزيقهللانفيننلتلر ونانلت نتوت رنأا ن  يعنٖ نأننا ن اإلايا

  نليابا .

ننإلا ارناتننلٗزيعننإلات  زةنا ج ئ همننلنا  عنفين ٗزيقاتننإلاحا اةنافيندنتننلهيا نياركتن  يعنن لٗ نبوّ 

   فيننلتو يمن ل  هان لي ةنب نا لنبكال ري مننلٗ نان ج نحعنفيننلك يعننللكت رةن ز رننلً  ن ي.

تادةن نا نا دنأك رن  كدن حا اةنفيننلوالمننل بن   مهللانزا وعنألا  رةنن رةن ل تننإلالي ننلتنني بنل   كدنألان

ن  كدن ن د نؤلانقاد ننإلاُابناف ي  ن   ن  ظاتها ن اىنن  ٓ ر نئنوافيع نحالع نان   نتوّ  نحيع نلناَ ن ج ئع

   نإلاحا اةنانلتلري ننله ي ب.

تننللكت رةنن انخاننن ا يلن ٓ نهيبعن لر ونفين  يعننلت  ئن ج ئعن  يعننلت  ئن دن افيننل ريعن ْ 

   تن قنيعن ت  زةنبو  يعننلتو يمنانلتلري . ر ننل ن  ناف رنض  نار لن ٗزيقا

ازا تن ًاركعنن جا وعنب ريعن  لنركدتن   ننللارننل بن ق منبهللانزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلننل ح دنفين

    ٗ ي ننلونُ ننلبً بن دن ر ننل رن لنألا اري يع.

 دن  خ   نزا وعن  رينت ناهيبعننا خ لننإلاإ   ن قلننزت ا ن والين لي ةنن جا وعننللكت رةنهلىننلو يلنبكل

  ق يمننلتو يمنلزحذننزلننلتواا ن  نزا وعنألا  رةنن رة.

 

 م1101-أبريل   - 02 - هـ0328 – رجب - 05 -الخميس

 

ادلئمتش ٚادلؼشض اٌذٚيل  جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٛلغ صالس ارفبل١بد ػبدل١خ يف
 ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبيل

نانإلاو لن نني لنلن نفي نرب د ن لينع نزا وع ن   ن  ك نتن ناهم نبنتن زلنل ح دننلي م نن ره نألا  رة ا وتنزا وع

ننلهاب ن نانإلاإ   ننللالي ننإلاوّ  نفي ننإلاًارك نن جا وع نها ٌنزنا  ن    نادلم نل تو يم, ننلهنغاف رب ن  نلٖ 

نبهلفن حقي  ن زتم ةننل تو يمننلوالي, ن قليمنب ن لنبكال ري مناررنناتن  يا نفي نان رن يجيعننإلات خ ع  اياتها

  انل يارة.ن زنيعن   نأحلثننلزح ثننلو  يع,ناأفٓلننإلا ارناتننلت ن تو  نبحازعنن  ننلو ل

ننإلاإ   نأ ننلوقلننإلا   ن   ناأاض تنرةملهعننلتجنعننلتنني يعننللكت رةن اتًعنن  ه  نإلاًاركعنن جا وعنفي

نا ازهت رننلت  ئن نانإلاو   ات نن  ان  ن   م ن ازهت رنلك يع نب نا ل نئٖر  نيهلفنئل  نرب د ن لينع زا وع

نله ي بنلك يعننلت  ئناننت  نرنب نا لننإلاازهت رنفينئرنرةنألا  ا نبك يعنؤلارنرةناألا  ا ,نأ انبالنهزعنل  و لن

ن ننلهنغاف ربنل تو يمنف  نب نا لنرب  من الينفينن   ل ربيعنلولةن خُُات.نلٖ 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1615004
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1615004
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نأ ني ن اتن نئل  ننللكت رن ٓ ننلده ن ي نن رة نزا وعنألا  رة نفي اأيارننإلالي ننلتنني بنلًإا ننلتواا ننللالي

ن نرؤيع ننإلاازهت رنزا تنلتتن ن   نب ن ل نل  ًاركعنن4252نلتلر ونفي ننلهو ريع ننإلا أة نتهيبع نأه يع ننل ؤيع في

 دنه نننإلانٗ  ننر أتنن جا وعن قلني ن اتننإلاازهت رنفين خُِنئرنرةنبمنا ةن اليعنفين جا نريارةنألا  ا ,نا 

 ألا  ا .

نأنهللان خُِن  منلولرن دننلقٗا اتن نفي انيخِن ازهت رن   منن   نزع  ح يلننلزيانات  ا ا ننلده ن ين:

ٗنا يناز يو انتوت لن   ن لى  ن  نأبنن نهان ٗا ننلُنا عننلت ن  كدن   نَنا عنؤلا ها نآلالينانل  ا نَا

نأنهللان نالبل ناه ن نؤلا ها ي, ننل  ا  ن هت ى نيُل نازولنؤلا ها نآلالي ن نها ننلزياناتناانتنارة ن ح يل نفي ز ع

  نملًكلن فا نبويلةنلتجا وعن هتقزرن دنحيذناز رنَنا اتن ت  زنبهانزا وعنألا  رةنن رة.

نأ ن ازهت رننلت  ئننله ي ب  نئل  ننللالي نرؤيعننالنتننإلالي ننلتنني بنل تواا  ن ت نف ن    دننإلاجاالتننلت 

فينْ ارةناهت امنبالقٗا ننلُ ي,افي انيخِني ن اتننللب  مننلوالينفيننل ربيعنفه ن زارةن دنن4252نإلا  معن

نفين ننلوالم نفي ننإلاُن نر منانحل ننل بن ول ننلهنغاف رب, ننلتو يم ن و ل ن   ن تخُِنبالً نكع ن الي رب  م

نل غعنؤلانج  زيعن   ن لىنن خ وننن نتننإلااْيع,نانل لفن دنه هننلً نكعننتو يمننل ياْياتنانلو  مناتو يم

ان رن يجيعنه نتهيبعنن جا وعنلتك  نأفٓلننإلا نكدننلواإلايعنفينتو يمننل ياْياتنانلو  منانل غعنؤلانج  زيعنا لةن

ننلغني ننلتج ئع ن كهابهد ننإلايلن  نفي ن لريب  ن   ي نب نا ل ن د ن زارة ن ا  ع نننع ننإلاو لننللب  م ن   نانلثريع ع

نلهنغاف ربنا  يعننل ربيع,نه هننل رن لن زارةن دنبلنياتنلتأهيلننإلا أةنفين جا ننللرنناتننلو يانحه نن  ازعن

  انتهت  نن جا وعنفينبنا ني ن اتنراليعن   نه نننإلاهت ى.

 
 م1101-أبريل   - 04 - هـ0328 – رجب - 08 -السبت 

 

 ارفبل١خ رؼبْٚ ثني جبِؼخ األِريح ٔٛسح ٚجبِؼخ أٚرش ذ اذلٌٕٛذ٠خ

 

 ن  كدنأبحاثننلو  مننلص يعنبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دنأ ونألاا نن نا يعنتواا ن  ننإلا كدن
ّ
ا 

 ننل  لنليعنبهلفن ٗ ي ننلك نررننلهو ريعنا زار نن خ رنتنUMCUا وعنأا   تن نلٗب نن جا عيننلتاب ن ج

نلٗزيعنئْافعنل لمننلتواا نفين جاالتننلزحذننلو   نانلت نتً لنئ ا عن ًار  نبحخيعن ً ركعنفين جاالتن

 نلٗ نانلص ع.

لننإلا كدنفينحنلننلت  ي ننإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينانإلاً فن   ن
ّ
ا خ

  كدنأبحاثننلو  مننلص يعننللكت رننح لننب  زاة,نفي ان خلنزا وعنأا   تننإلالي ننلوامننلتنني بنإلا كدن

UMC eXpertنلهيلنهارمنرر هد,نادلمنفينحنلنأ يمن,نأحلننلً  اتننلتابوعنل   كدننلٗب نن جا عي,ن

ب هتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينائحٓ رننلهن رننل  لنلبنفيننلهو ريعننلهيلني نتنرننجملو,ن

لل من
ً
نل بن  رن دننوار هللانبت  ي نا نا يعن إكلننبأ نه هنا نا يعنتودحننلً نكعنب  ننلز ليدن ن ها

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1615524
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1615524
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  نلتو يمنا ن يعننإلا  مع.نن  ك  عننلهو ريعنلل منا حن ز 

تولن دنأفٓلنن جا واتنفينه لنلنا   ن هت ىننUMCاأيارننللكت رنأح لنأب ن زاةنأ نزا وعنأا   تن

نلوالمنحيذنأ هان نظ عنته منفيننلتٗ ي ن دن زلن ختُ  ناتهاهمنفينبنا نلقلرنت,نك ان قلمنن خل اتن

ن فٓلننإلاواي رنانتًاريعنفين جا ننلتخٗي٘نانلزح ثنانلهياناتنانلن
ً
ل لمن هانلةننل رن لنافقا

ً
ظم,نئْافع

 نإلاح يعنانلواإلايع.

 

 م1101-أبريل   - 04 - هـ0328 – رجب - 08 -السبت

 

 جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٛلغ ارفبل١خ ِغ ادلىزجخ اٌشل١ّخ

 

ألا  ةرةننة رةنبنةتن زةلنل ح دننلية منن نا يةعنتوةاا ن ة ننإلامتزةعننل   يةعنبة حنرةننلتو ةيم,نادلةمن  ة نا وتنزا وةعن

نانإلاإ   ننللالينل تو يمننلواليننلهاب نب لينعننل ياّ.   ها ٌننإلاوّ 

خةةلنا خ ةةتنن جا وةةعنفةةين   يةة نا نا يةةعناكي  هةةانل لرننةةاتننلو يةةانانلزحةةذننلو  ةة ننلةةلكت رةنهةةلىننلةة هيب ,نفي ةةان 

  نل حنرةننإلاً فننلوامن   ننإلامتزعننل   يعننللكت رن زلن   يلننله ي ا .

ةةةةعنلتجا وةةةةعنن4239انُةةةةتنا نا يةةةةعن  ةةةة نننٓةةةة امنن جا وةةةةعنفةةةةين ٓةةةة يعننإلامتزةةةةعننل   يةةةةعنلوةةةةامن م,نائ احةةةةعننلنَ 

اكتةةةابنبج يةةة ن نهةةة ئيهانانةةةتنارةن ةةةدن ا ةةةلةنبيانةةةاتنينةةةلررن ح هةةةانأكثةةةرن ةةةدن  هةةةعن ريةةة  نبحةةةذناار ةةةعن   يةةةعن

 ر   .

  

 م1101-أبريل   -01 - هـ0328 – رجب - 11 -االثنين

 

جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٕظُ ٍِزمٝ اجلٛدح اٌضبٟٔ ثؼٕٛاْ ) شجيٛ اجلبِؼبد 
 اٌغؼٛد٠خ: ِٕ خ أطالق اٌٛطٓ حنٛ اٌز١ّض(

 

نلتٗةةةة ي نان جةةةة رةن  خ ةةةةعنفةةةةين  ةةةةارةنْةةةة ا نن جةةةة رةناا ت ةةةةارنألا ةةةةاري  نبجا وةةةةعنألا  ةةةةرةننةةةة رةنبنةةةةتنن ةةةةنظمنا الةةةةع

دننح ننلت  ةز نية  ين  زلنل ح دننإلا تقىننلخا ينلتج رةنبون ن ن   يج نن جا واتننلهو ريع:ن نُعنننٗر ننلٖ 

 تنفةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةة نن جا وةةةةةةةةةةةع.هةةةةةةةةةةةةنادلةةةةةةةةةةةمنفةةةةةةةةةةةين  كةةةةةةةةةةةدن ةةةةةةةةةةةل اتننلٗالزةةةةةةةةةةةا:365/ن9/ن45-44ألاربوةةةةةةةةةةةا نان خ ةةةةةةةةةةةملوننإلا نفةةةةةةةةةةة ن

ن دنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن   ن هاي ةننل ك ننح نرؤيعننلهو ريع
ً
ا ,ن4252ايأتينه نننإلا تقىنحَ 

ةةةة ن ٗةةةةعنننةةةة رن يجيعنلتحقةةةة ننلنق ةةةةعننلن  يةةةةعنفةةةةين نظ  ةةةةعنن جا وةةةةعنأ اري يةةةةانائرنريةةةةان حيةةةةذن ا ةةةةتنن جا وةةةةعنبْ 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1615561
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1615561
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1615770
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1615770
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تقز يعناتوةةةةةدحن كان هةةةةةانانةةةةة رن يجيعننإلا    ةةةةةعنبةةةةة  ن إنهةةةةةاتنا نظي يةةةةانلتت نكةةةةة نبةةةةة لمن ةةةةة نرؤي هةةةةةانارنةةةةةال هاننإلاهةةةةة

  نلتو يمننلوالين ح ياناراليا.

,نا نا ًةعنرارننإلاجت ة نن خةار ينن4252ايهلفننإلا تقىنإلانا ًعن  نَناتنن خ يجعنب انيت اش ىن  نرؤيعننإلا  مةعن

فةةةةين حليةةةةلن هةةةةارننلتخُُةةةةاتنائقائهةةةةا,نا هةةةة هلفننلقةةةةاة   ن  ةةةة نأ  ةةةةا نن جةةةة رةن   يةةةةلنتننلك يةةةةاتنانلو ةةةةارنتن

  لن  يات .نإلاهانلة,ننل كيرت,نرةملهاتنألا هام,ن لي نتننل رن ل,ننإلا نزواتننل

 ةةةدنزانبهةةةانبينةةةتن  يةةةلةنْةةة ا نن جةةة رةناا ت ةةةارنألا ةةةاري  نفةةةينزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دننلةةةلكت رةن

أنةة ا ننلًةةوينا نأ نن جا وةةعنريةةنتن ًةة ا نن جةة رةنانلتأهةةلنلر ت ةةارنألا ةةاري  ناأنظ ةةعنن جةة رةنب  ايةةعن وةةالين

ةةاننإلاجت عةةين ةلي ةنن جا وةةعنانل ةةارفنل فةة ن هةت ىن خ زةةاتنن جا وةةعنا  نلنواليةةعننلتنظي يةعننللن  يةةعنار ةةمننلْ 

  اتوديدن زلأننلتٗ ي نانلتحه  ننإلاهت  نارئ٘ن خ زاتنن جا وعنبه  ننلو لننلهو رب.

اأاضة تننلًةوينا نأ ننإلاًة ا ن ًة لن وةاي رنانضة عنار يقةةعنيت زة ن ٗزيق ةانفةينن جا وةعن ةدن ةر نن خٗةة٘ن

 زةةاتننلتو ةةيمننلوةةالينباحتيازةةاتننة  ننلو ةةلناننإلاهةةاه عنفةةيننلتن يةةعنانة رن يجيعننلتةة ن ج ةة ن ةةانبةة  ن  نة ةعن خ

نإلاجت ويةةةعنالت ُةةة  ن  ةةة ننلت  ةةةزننلوةةةال  نانل  ةةة فنفةةةين ُةةةافنن جا وةةةاتننلواإلايةةةع,ن إكةةةلةنأ ننلونُةةة نألاهةةةمنفةةةين

ن جا وةعنهة ننلونُة ننلبًة بننلة بن ةةانئ نيةلركنأ نهلفةهللانيتنة ن ة نأهةةلنفننإلاإنهةعنفكةلنانتازيةعننتُة نفةةين

  .ن4252لمناه ن ان تٗ  نلهللانرؤيعننإلا  معننلتق

نأفٓةلن ننلةلاربننلخةا ينلتجة رةننلة بنيهةلفنلوةّ  اأررفتنأنهللانيُاح ننإلا تقىن لةن ًاٖاتن دنأه  ا:ننإلاوّ 

نتوديةدنننٗر ةعنن جا وةعننحة ننلت  ةزنا  مة  نز ية ننل ةرن لنألا اري يةعن ةدنانةتنارةن نإلا ارناتنفيننلك ياتنبغةّ 

زةنلزوٓةةة اننلةةةزؤنبٗ يقةةةعننةةة  عنانةةة  وعن  مةةةدننلك يةةةاتن ةةةدنابةةةلن نانلتحهةةة  ننإلاهةةةت  ن ةةةدننإلا ارنةةةاتننإلات  ةةة

  ننٗر ان دنحيذننن هتنئليهللاننإلا ارناتننإلات  زةنألا  ى,نادلمنلت ف رننل  تنان ج لنانإلا نررننإلااليع.

ننك ةةةانيتنةةةة رننإلا تقةةةةىنبةةةةاإلاقهىنن  ةةةة نربناهةةةة نز هةةةةاتن خُُةةةعنل ك يةةةةاتننلتةةةة نفةةةةاحتنبأفٓةةةةلننإلا ارنةةةةات فةةةةين وةةةةّ 

ن  ارنةاتهاننلهةابقعنانكتهةابن  رنتهةان,ن3659-3658ن ج رةنألاا ننل بنأ يمنفةيننلوةامننلهةاب ن هةةن,نادلةمنلوةّ 

 نفةين  ح تةهللاننلخالخةعن223;::422فينح  ننملتمن مة يمننلقٗا ةاتنن  اَة عن  ة نية ارةننظةامنئرنرةنن جة رةن ألايةدا 

  أك رن لرن دنانتجاباتنالنتزاناتنن ج رة.هةن,نا م يمننلك ياتننلت نحُ تن   ن3659-3658ل وامن
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 فؼب١ٌخ ػ١ٍّخ جببِؼخ ٔٛسح رضإًِب ِغ ا١ٌَٛ اٌؼبدلٟ ٌٍجذش اٌؼٍّٟ 

 

نب  كةةةةدنأبحةةةةاثن  يةةةةعننلصةةةة عنا  ةةةة مننلتأهيةةةةل,نظ ةةةةتنزا وةةةةعنألا  ةةةةرةن
ً
فواليةةةةعنيةةةة منننةةةة رةنبنةةةةتن زةةةةلنل ح دن  خ ةةةةع

ن ةةدنرنةةالعننلك يةةعنائررنك ةةانبالةةلارنؤلايجةةابيننلنوةةا نإلاجةةا نألابحةةاثنفةةين ٗةة رننلو ةةمن
ً
نلزحةةذننلو  ةة ننلخةةا ي,نننٗر ةةا

  انإلاو فع,نا دن ًنان  ننلي مننلوال  نل زحذننلو   .

http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1616023


 

21 

   مننلتأهيلنفينن جا وعننللكت رةنلينةانف  ة نح ةار,نأ ننلنواليةعنهةلفتنئلة ن ٗة ي نائينتن  يلةن  يعننلص عنا 

 نظ  عننلزحذننلو   نبالك يعنانإلاًاركعننلنا  عنفينَيا عننل ؤيعننإلاهتقز يعنل زحذننلو   ,ناتو ي ننلت نَلن

. قلن  ارنتهدنبالتُ يمنانلوّ    بتزار نن خ رنتنب  ننلزاحخاتنَا

ن ةةةةدننإلا ُةةةةقاتننلو  يةةةةع,في انن38تننلٗالزةةةةاتنا ةةةةر ننلنواليةةةةعن ةةةةل  بحخةةةةانفةةةةين ةةةةلرن ةةةةدننإلاجةةةةاالت,نانظةةةةمن وةةةةّ 

ك  ةةتناكي ةةعنن جا وةةعنل ًةةإا ننلصةة يع,ننلزاحخةةاتنانلكا زةةاتن ةةدنأ ٓةةا ننلك يةةعننلرتةةين ةةمن ًةة نأبحةةا هدنبانةةمن

ننإلا تةةةينانلًةةةةن ب  أربوةةةةعننن جا وةةةعنفةةةةين جةةةرتن ُةةةةننع,نانلزحةةة ثنانإلا ُةةةةقاتننلنةةةاةدةنحيةةةةذنفةةةاحنفةةةةين جةةةا ننلوةةةةّ 

 Knowledge and Attitude about Antibiotics Usage among Mothers at Nursery Center  اّن دنأب حها:

of Princess Noura Universityل ٗالزةات:ننجةةرننلًة  ب,ن ًةةا لننلًةة  ب,نرية فنبةةدني نة ,نازةة رننلًةةيخنانن

  نلون رننق ي,نبأي نفننللكت رةنهن نبم ب.

 Nutrition education effect on PNU studentsلو  يةعنفنةاحتنأربوةعن  ُةقاتن نهةا:أ ةانفةين جةا ننإلا ُةقاتنن

consuming dietary supplement without prescriptionل ٗالزةات:نبةلارننلدنيةل,ن نةا ننلقحٗةا ي,نري ةاننليح ةىنن

  انارةننلل يل,نبأي نفننللكت رةننلىنبدنعجيزع.
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 جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٕظُ ٌمبء ب  طٛارٟ حنٛ ادلٕٙخ ب

 

نظ ةةةةةةتنزا وةةةةةةعنألا  ةةةةةةةرةننةةةةةة رةنبنةةةةةةتن زةةةةةةةلنل ح دن  خ ةةةةةةعنبك يةةةةةةعنآلارنبنأ ةةةةةةةو,نائ ًةةةةةةاركعننلقٗا ةةةةةةاتننلتًةةةةةةة  ويعن

ننإلاتاحعن خ يجاتننانلتنني يع,ني مننإلا نع بون ن ن  ٗ نتيننح ننإلا نع ,ننل بنيهلفننل نئلقا ننلٓ  ن   ننلنٍ 

ةةر ن  ة ن ةلن ةانهةة ن نلك يةعنانلتو ية نبالٗا ةاتننلًةةابعننلتة نتهةت تنبةالو منانإلاو فةةعنفةين  هةعن خُُةات,ناٖا

نل هيبة
ً
نزليلنفين جا ننلتخُِنب انيتر من  ن تٗ زةاتننة  ننلو ةلنا ُةني ننل ظةاة ننةويا عنأفٓةلننلنةٍ 

  لت ظي ننلٗا اتنفيننإلاكا ننإلانان نل ا.

نل ؤيةةعن
ً
اتو يةة ن و فةةعننلٗالزةةاتنبهةة  نن4252ك ةانيهةةلفنيةة مننإلا نةةعنئلةة نرفة ن هةةزعن  ةةلننإلاةة أةنفةةيننإلا  مةةعن حقيقةا

نلو ةةلنفةةيننل ن ةة نن  ةةالينفةةيننلهةةو ريعن  كةةًدنن  ةة ن دايةةلننلٗالزةةاتنبوةةلرن ةةدننإلا ةةارنتننلرح ةةعنل تهةة ي ننلةخصةة  ن

  انلٗ  ننلنا  عن.

اأكةةةلتن  يةةةلةن  يةةةعنآلارنبننلةةةلكت رةن نةةةىننلةةةل يل,ننل ةةةزنمنن جا وةةةعنبتةةة ف رننلتو ةةةيمننلقةةةاررن  ةةة نبنةةةا ننلةخُةةةيعن

  ائرنا ن نظ  عننزت ا يعناص يعن  منعن.

ائةةةلارهانن هةةةةتناكي ةةةةعنن جةةةة رةنبالك يةةةةعننلةةةةلكت رةنهةةةةلىننلهةةة ن ,نبهةةةةعينن جا وةةةةعنئلةةةة ننةةةةلننلنجةةةة ةنبةةةة  ن خ زةةةةاتن

نلوةةةةةةالينا تٗ زةةةةةةاتننةةةةةة  ننلو ةةةةةةلنإلا نَةةةةةة عنانةةةةةةتخ ارنفةةةةةةيننلتو ةةةةةةيمنانلتةةةةةةلري نا دايةةةةةةلننلٗالزةةةةةةاتنباإلاوةةةةةةارفننلتو ةةةةةةيمن

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1616534
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1616534
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  انإلا ارنتننلرح عنل ظاة ننإلاهتقزلن.

اأ ي ةةةةتن  ةةةة نهةةةةا ٌنيةةةة مننإلا نةةةةعنز هةةةةعنح نريةةةةعنأرنرتهةةةةاننلةةةةلكت رةنرال نن   بةةةةي,نايةةةةاركنفيهةةةةان  خ ةةةة  ن ةةةةدناحنرةن

نإلالنيعن,نا دنهيبعننلقيامنانلتق يم,نا لرن دننلً  اتن,نحيذنأكلتنفةينننلتو يمنااحنرةننلو لنااحنرةنن خل ع

ةةياتهاننلتةة ن  زةةتنبهةةا,نأه يةةعننل رك ةةزن  ةة ننلنًةةإننلةةرن نهاةةينفةةيننلك يةةع,نائنةةنارنبةة ن لننلتةةلري ننإلايةةلن ينئلةة ن  َ 

ةةةةافعنئلةةةة نرفةةةة نا ةةةةيننلٗالزةةةةعنبةةةةلارنن جا وةةةةعنفةةةةيننل هيبةةةةعننل ظينيةةةةعن انلتو يةةةة نبالةةةةل مننإلاهةةةةإاالتنفةةةةيننإلايةةةةلن ,نباْ 

 ألا اري  ,نا ص يصننلُ رةننلن ٗيعنللىننلٗالزاتن.
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   األػّبي س٠بدح يف ادلشأح ٍِزمٝ رؼمذ ٔٛسح األِريح جبِؼخ
, ألا  ةا نريةارةنفةيننإلاة أةن  تقةى, أ وناألا  ا نؤلارنرةن  يعنفين  خ عن زلنل ح دنبنتنن رةنألا  رةنزا وعن قلت

الزاتنأ ٓا نبحٓ ر , رب دن لينعنزا وعن  نبالً نكعنألا  ا نئرنرةنفيننإلاازهت رنب نا لن ل هللاننل ب ننل يبعنٖا

  .نلٗب نانإلا ارنتننإلاحا اةن  كدنفينادلم, ألا  ا نرنةلنتن دنانلوليلناألا  ا نؤلارنرةن  يعنفيننلتو ي يع

نانلت  ةةةزنؤلابةةةلن نجقافةةةعنتةةةةجي نفةةةين  خ ةةةعنانةةة رن يجيعنأهةةةلنف ان ٗزيةةة نفةةةينن جا وةةةعن هةةةا ينْةةة دننإلا تقةةةىنايةةةأتي

 .انإلاجت  نألا  ا نا ٗا نانلً  ا ,ننلزاحخ  ن  نا إج ةن   زةن ر اتنبنا نٖ ي ن دناابتكار,

ًةةةةغ دننلمنةةةةةا ةن ةةةةةدن ةةةةا ن هةةةةةت ى ن  ةةةة ن تخُُةةةةةاتنئ ةةةةةلنرنئلةةةة ننل قةةةةةا ناهةةةةلف , نإلانظ ةةةةةاتنفةةةةةين ياريةةةةعناظةةةةةاة نلمل

ةةافع ةة تن ةةانأحةةلثن  ةة ننلٓةة  نتهةة ي٘نئلةة نباْ  نألا  ةةا نريةةارةنفةةيننإلاةة أةنرار ن جةةا نفةةيننلو  يةةعنألابحةةاثنئليةةهللان َ 

نألا  ةةةا ننةةيلنتنبةةة  نفوالةةعنرئةةة٘نيةةزمعن ةةة ف رنئلةة نئْةةةافع, نلهةةو رياتنألا  ةةةا نل نةةةلنتننلو  ةةةينبةةال ن  نارئٗ ةةا

  . ًار و دن ٗ ي نفين نهانلرنتنارةننللن  عنانإلاإنهات

نفيننإلا أةن  نزهللاننلت ننلتحلياتنانألا  ا نب يارةنل نهّ ناابتكارنؤلابلن نرار ن ناالتن حاار نأربوعننل قا نا ٓ د

ةةةافع, ألا  ةةةا نريةةةارةن جةةةا  ننإلاحةةة ر نا نةةةاا  , ل  ةةة أةنألا  ةةةا نريةةةارةنفةةةينانلت زيةةةهللانؤلاريةةةارنرار ن  ةةة ننلتوةةة فنئلةةة نباْ 

 .ألا  ا نرنةلنتن ن يعنفيناأه ي هاننلور عندنتنن ج اتنرار ننل نب 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1618103
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ٌٍجٛدح ثؼٕٛاْب  شجيٛ اجلبِؼبد جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٕظُ ادلٍزمٝ اٌضبٟٔ 
 اٌغؼٛد٠خ: ِٕ خ أطالق اٌٛطٓ حنٛ اٌز١ّضب.

 
نظ ةةتنزا وةةةعنألا  ةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةلنل ح دن  خ ةةةعنفةةينا الةةةعنن جا وةةةعنل تٗةة ي نان جةةة رةنا  ةةارةنْةةة ا نن جةةة رةن

دننح ناا ت ارنألا اري  ننلي مننإلا تقىننلخا ينلتج رةنبون ن  ن  يج نن جا واتننلهو ريع:ن نُعننن ٗر ننلٖ 

  نلت  ز نبحٓ رن والين لي ةنن جا وعننللكت رةنهلىنبنتن ح لننلو يلناأ ٓا ننل يبعننلتو ي يعناؤلارنريع

ن دنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن   ن هاي ةننل ك ننح نرؤيعننلهو ريع
ً
ا ,ن4252ايأتينه نننإلا تقىنحَ 

عننلن  يةةعنفةةين نظ  ةةعنن جا وةةعنأ اري يةةانائرنريةةانا نظي يةةةانحيةةذنأ ةةلتنن جا وةةعن ٗةةعنننةة رن يجيعنلتحقةة ننلنق ةةة

لتت نكة نبةة لمن ةة نرؤي هةانارنةةال هاننإلاهةةتقز يعناتوةةدحن كان هةانانةة رن يجيعننإلا    ةةعنبة  ن إنهةةاتننلتو ةةيمننلوةةالين

   ح ياناراليا.

فتتاحيةعنل   تقةىنأنةهللاناأاض تناكي عنن جا وةعنل تٗة ي نان جة رةننلةلكت رةنفةا دنبنةتن زةل ننلدن ةلنفةين    هةانا 

ن ةةدننلةةلارننلةة بن قةة منبةةهللانزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنكُةة  ن هةةاتين ونةةىنبتنويةةلنرارننإلاةة أةننلهةةو ريعنلت نكةة ن
ً
ننٗر ةةا

نيةةةعنن  اليةةةعناننإلاهةةةتقز يعن,نأ ا ةةةتنن جا وةةةعن  خ ةةةعنبو ةةةارةنْةةة ا نن جةةة رةنانا ت ةةةارنألا ةةةاري  ن نلتٗ وةةةاتننلٖ 

نلتٗ وةةاتنإلاخ زةةاتنن جا وةةاتننلهةةو ريعنب ةةانيت نكةة ن ةة نرؤيةةعننإلا  مةةعن  تقةىنن جةة رةننلخةةا ينبهةةلفنرفةة ن هةةت ىن

 ,نايتٗة  نئلة ننلةلارنن  ية بنلتجا وةاتننلهةو ريعنفةينبنةا نبة ن لنأ اري يةعن ةاررةن  ةة نن4252نلو ئيةعننلهةو ريعن ن

هةةةةة هنن  زيةةةةعننحتيازةةةةةاتننإلا ح ةةةةةعننلتن  يةةةةعننلقار ةةةةةعنبكةةةةةلن تٗ زاتهةةةةةان ةةةةدن ةةةةةر نتو ةةةةةيمنان أهيةةةةلننإلاخ زةةةةةاتنإلا نز ةةةةةع

نلتٗ وةةةاتننلٗ  حةةةةعنانانخةةةة نٕنفةةةةيننةةةة  ننلو ةةةةل,نك ةةةةانيهةةةةلفنئلةةةة نننةةةةتو نّننلتجةةةةاربننإلاح يةةةةعنلةةةةلىنن جا وةةةةاتن

نلهةةو ريعنان زةةار نن خ ةةرنتنان نا ًةةعنرارننإلاجت ةة نن خةةار ينفةةين حليةةلن هةةارننلتخُُةةاتنألا اري يةةع,ن زملنةةعنأنةةهللان

ن فٓةةلننإلا ارنةةاتنفةةين جةةا نن جةة رةن  ةة ن هةةت ىن نلك يةةاتنرن ةةلنن جا وةةعناندلةةمن خ ةة نيُةةاح ننإلا تقةةىن وةةّ 

  بملبعن حن زيعن زنىن   ننلتنافوننلً ي نان زار نن خ رنتنب  ن  ياتنن جا وع.

بلارهانبّينتن  يلةنْ ا نن ج رةناا ت ارنألا اري  ننللكت رةنأن ا ننلًةوينا نأ ن ةدنأهةلنفنرؤيةعننإلا  مةعن

نلوةةةةالينا تٗ زةةةةاتننةةةة  ننلو ةةةةلن ةةةةدن ةةةةر ن أهيةةةةلننةةةةلننلنجةةةة ةنبةةةة  ن خ زةةةةاتننلتو ةةةةيمنن4252نلو ئيةةةةعننلهةةةةو ريعن

نلكةاررننلتو ي ة نا حن ةزهنل وٗةةا نا دايةلننلٗةربنانلٗالزةةاتنباإلاوةارفنانإلا ةارنتننلرح ةةعنل ظةاة ننإلاهةتقزلنا ٗةة ي ن

نإلانةةةةةةاراننللرننةةةةةةيع,ن ًةةةةةة رةنئلةةةةةة نأ نهةةةةةة هننل ؤيةةةةةةعن ةةةةةةأتين ت نفقةةةةةةعن ةةةةةة ن ايةةةةةةاتناأهةةةةةةلنفنزا وةةةةةةعنألا  ةةةةةةرةننةةةةةة رةنبنةةةةةةتن

ع نلتحقيةة نأ  ةة ن وةةاي رنن جةة رةنل فةة ن هةةت ىنن جا وةةعنااَةة ل انإلاُةةافنن جا وةةاتننل نةةةلةن زةةلنل ح دننلتةة نتهةة

فةيننلوةةالم,نك ةانأ ن ةةدنأبة حنأهةةلنف انرئة٘نن خ يجةةعنبا جا وةعنلتهةةتنيلن ةدنن جا وةةعنا ةل اتها,نا دايةةلننلٗالزةةاتن

وةلرةن  مةدننلٗالزةعن ةدنباإلا ارنتنلتحقي ننجاح دنفينن  ياةنانلو ل,نفي مننإلا نعن وقلنبًكلننن بنأ ًٗعن ت

نإلاًةةاركعنفيهةةانحيةةةذن ةة ف نل ةةانن جا وةةةعنا ُةةاالتننلرح ةةةعنان خ ةةرةننلتةة نتهةةةا لهانلتجةةلنٖ يق ةةانفةةةيننإلاجت ةة ,نك ةةةان
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  ا تنبا ًا 
   مت نلتخ يجاتنيقلمننلنوالياتنان خل اتنل دنائنا ن ر اتنٖ ي عننإلالىن و د.

ك ةانأكةلتننلٗالزةعنفةين  يةعننلُةيللعن ٓة ةننإلاج ةونانتًةاربننلٗربةيننةارةننل ة ل  نأ ن ةلن ٗة ةن ٗ هةانفةةين

نةةةة مننلنجةةةةا ن ةةةةا ن ةةةةدنر اةدهةةةةانألانانةةةةيعنزا وةةةةعنألا  ةةةةرةننةةةة رةننلتةةةة نلةةةةمن تةةةة ن ىن ةةةةدنر ةةةةمننلٗالزةةةةاتناانةةةةتجابعن

 ٗةةة ي نٖالزاتهةةانب ةةةانيت اشةةة ىن ةةة نرؤيةةةعنن فكةةارهدنانةةةاه تنفةةةينزو  ةةةانان وةةان    نةةةا,نفا جا وةةةعنلةةةمن ةةأل ننز ةةةلننفةةةي

ولةنشخُيانا  نيانا   يان4252نإلا  معن   .لتك  نن خ يجعن تكا  عنا ت  زةن   نز ي نألَا

,نا نا ًةعنرارننإلاجت ة نن خةار ينفةينن4252جمنن  ٌنفيننإلا تقىن  نَناتنن خ يجعنب انيت اشة ىن ة نرؤيةعننإلا  مةعن

نلو ةةةارنتنننلقةةةاة   ن  ةةة نأ  ةةةا نن جةةة رةن   يةةةلنتننلك يةةةاتنان حليةةةلن هةةةارننلتخُُةةةاتنائقائهةةةا,نك ةةةانننةةة هلف

  . نإلاهانلة,ننل كيرت,نرةملهاتنألا هام,ن لي نتننل رن ل,ننإلا نزواتننللن  يات

نتوديةةدن نأفٓةةلننإلا ارنةةاتنفةةيننلك يةةاتنبغةةّ  ننلةةلاربننلخةةا ينلتجةة رةننلةة بنيهةةلفنلوةةّ  ةةاح ننإلا تقةةىننإلاوةةّ  َا

ز يةةةة ننل ةةةةرن لنألا اري يةةةةعن ةةةةدنانةةةةتنارةن ةةةةدننإلا ارنةةةةاتننإلات  ةةةةزةنلزوٓةةةة اننننٗر ةةةةعنن جا وةةةةعننحةةةة ننلت  ةةةةزنا  مةةةة  

نلةةةةزؤنبٗ يقةةةةعننةةةة  عنانةةةة  وعن  مةةةةدننلك يةةةةاتن ةةةةدنؤلابةةةةلن نانلتحهةةةة  ننإلاهةةةةت  نننٗر ةةةةان ةةةةدنحيةةةةذننن هةةةةتنئليةةةةهللان

  .نإلا ارناتننإلات  زةنألا  ى,نادلمنلت ف رننل  تنان ج لنانإلا نررننإلااليع

نك ان ن رننإلا تقىنباإلاقهىنن    نربن ك ًنان ةدنز هةاتن خُُةعنل ك يةاتننلتة نفةاحتنبأفٓةلننإلا ارنةاتنفةين وةّ 

ن  ارنةةاتهاننلهةةةابقعنانكتهةةابن  رنتهةةةا3659-3658ن جةة رةنألاا ننلةة بنأ ةةةيمنفةةيننلوةةامننلهةةةاب ن  .هةةة,نادلةةةمنلوةةّ 

ح تةهللاننلخالخةعن نفةين   223;::422افينن ختامن من م يمننلقٗا اتنن  اَ عن  ة نية ارةننظةامنئرنرةنن جة رةن ألايةدا 

  .هةنانلك ياتننلت نحُ تن   نأك رن لرن دنانتجاباتنالنتزاناتنن ج رة3659-3658ل وامن

ةةةنلا ننإلاةةة نررننلبًةةة يعن هةةةلف ن,ناريةةةمن  ًةةةارنئلةةة نأنةةةهللانيةةةاركنفةةةينهةةة نننإلا تقةةةىنب نةةةا لن بةةةارر ن  اْةةةناتننلتقنيةةةعنَا

نا ننإلاوا   ننإلاناهلن َنلا نألا  رةن ٓاابنبنتن ها ل,نا إنهعنأهاحيلنل نتار  .نلنن ,ناز ويعنألٖا
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 اجملزّغ  ذِخ ػّبدح حب ٛي اٌمبدَ األدذ ةزفً ٔٛسح األِريح جبِؼخ
 األٚسٚثٟ االػزّبد ػٍٝ ادلغزّش ٚاٌزؼ١ٍُ

 

ننلقةارمنألاحةلنية مننإلاهةت  نانلتو ةيمننإلاجت ة ن ل ةعن  ةارةنفةين  خ عن زلنل ح دنبنتنن رةنألا  رةنزا وعن حتنل

نبةةةار ونأ اري يةةةعن ةةة نبالًةةة نكعنل  ةةة أةننإلا نيةةةعنل ةةةلب   اتنألااربةةةينا ت ةةةارنيةةة ارةن  ةةة ننلو ةةةارةنحُةةة   نب نانةةةزع

ن خُُةاتنفةيننإلاة أةنا ٗة ي ن ةلري نبقهةمنألااربةينلر ت ةارننإلاةإهرتننإلاةلرئاتن ةدنرفوعنأا  نا خ يلننله رئ  ,

نألا  ةةةةرةننإلا كةةةيننلهةةة  نَةةةاحزعنب  ايةةةعننإلاهةةةت  نانلتو ةةةيمننإلاجت ةةة ن ل ةةةعن  ةةةارةن هةةة  نفةةةينادلةةةمنزليةةةلة,ن  نيةةةع
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   .نلو يلنهلىننللكت رةنن جا وعن لي ةن واليناحٓ ر ننلوديدن زلنبدن اللنبنتن  ض  

ةةة دنانلقةةيمنل  و فةةةعننإلاةةة أةن نةةةارةن كةةة   نأ نن جا وةةعنرؤيةةةعن ةةةدنننٗر ةةةاناحتنةةةا نايةةأتي نلتةةة ف رنن جا وةةةعنز ةةة رنْا

 نزليلةن  نيعن جاالتنفيننلهو رياتننلهيلنتن  لنفٍ 
ً
ن ننلتح   نل رنا لنافقا نب  ننلنج ةنلهلن4242ننلٖ 

 ننلو ةةةةةلننةةةة   نا تٗ زةةةةةاتننلتو ةةةةيمن خ زةةةةات
ً
ةةةةا ةةةةةتنا ةةةةلنك ةةةةةاننإلاجت ويةةةةع,ن ًةةةةةار اتهان ةةةةل يمن  ةةةة ن نهةةةةةاناحَ  نحَ 

نبت ف رننإلاجت  ن ل عنئل ناتهلفننلننيعننلتلريبيعننلنظمنأحلثن دن تنقعننإلاق رنتنه هن ك   نأ ن   نن جا وع

:ننإلازيوةةةةاتنب نةةةةا ل:ننلتاليةةةةعننل ةةةةرن لنلتننيةةةة ننلًةةةة نكعنهةةةة هنا ةةةةأتين توةةةةلرة,ن جةةةةاالتنفةةةةينل و ةةةةلن إه ةةةةعنبًةةةة يعن ةةةة نر

نب نةةا لننلتجاريةةع,نل  حةةرتنا ةةلي نتننلزاتوةةاتن  ةة نا ًةة فاتننلتجاريةةعننإلاحةةرتنفةةينباتوةةاتنلتأهيةةلنيهةةلفنانلةة ب

ننل  ايةةةةةعن قةةةةةل اتن أهيةةةةةلنئلةةةةة نايهةةةةةلف :ننةةةةةن نتن5نئلةةةةة ننلةةةةة الرةن ةةةةةد نن  ٓةةةةةانعن  ح ةةةةةعنفةةةةةيننإلازمةةةةة ةننلٗن لةةةةةعنر ايةةةةةع

نا ًة فاتن  ظنةاتن أهيةلنئلة نايهلف:ننإلا نيعننلهر عنب نا لنلت ٓانات,نا لي نتنائرنرياتنا ً فاتنلذٖنا 

  .نإلا نيعنانلهر عنلذ دنا لي نت

ن جةةةا نفةةين  يقةةعن  ةةرةن ةةدنل ةةانإلاةةاناا ت ةةارنل تةةةلري نننةة رن ياينكًةة يمننلهةة رئ   -بةةار ونأ اري يةةعنن تيةةارنا ةةم

نتوةةلنحك  يةةعنز ةةعن ةةينبةار وناأ اري يةةعنألاانةة٘,ننلًةة   ن نٗقةةعنفةيننا  ةةعنا جةةاربننإلاهةةت  ,نانلتةةلري ننلتو ةيم

 .بار ون نٗقعنفينانإلاواهلنان جا واتننإلالنرمنز ي ن تزو اننلت ننلن  هيعننلتو يمناحنرةن دنزدً ن
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 جبِؼخ األِريح ٔٛسح رطٍك جب ضح اٌش٠بدح ٌٍجبدضبد يف اٌؼٍَٛ اٌ ذ١خ

 

 وةةالين ةةلي ةنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دننلةةلكت رةنهةةلىنبنةةتن ح ةةلننلو يةةلن ةةدنئٖةةر نزةةاةدةنأ  نةةتن

نل يارةنل زاحخاتنفيننلو  مننلص يعن ر نحنةلننفتتةا ن هتًةنىننإلا ةمن زةل نبةدن زةلنلوديدنن جةا عينفةين هايةعن

   فق٘ .ني  ن ارمننإلااض  نلتك  نن جاةدةنألاال ن دنن   اننلت نته هلفننلزاحخات

اأاضةة تننلةةلكت رةننلو يةةلنأ نن جا وةةعن  ةةلتنئلةة نر ةةمننلزحةة ثننلو  يةةعنار ةةمننلزاحخةةاتنب زةةهللان ةةاٍ,نإلاةةان ةةان

 ةةةةلننجزتتةةةةهللاننللرننةةةةاتناؤلاحُةةةةا نتن ةةةةدنْةةةةو ن هةةةةاه عننإلاةةةة أةن  ةةةة ن هةةةةت ىننلوةةةةالمنفةةةةين جةةةةاالتننلزحةةةةذننلو  ةةةة ن

رةنبنةةتن زةةلنل ح دننلةة بنيهةةلفنئلةة نانلُةة ي,نادلةةمن ةةدن ةةر ن  كةةدنأبحةةاثننلو ةة مننلصةة يعنبجا وةةعنألا  ةةرةننةة  

ر ةةةةمنح كةةةةعننلزحةةةةذننلو  ةةةة ناتةةةةةجي نا حن ةةةةزننلزاحخةةةةاتنفةةةةين جةةةةا نألابحةةةةاثننلصةةةة يع,نئْةةةةافعنئلةةةة نتوديةةةةدننلتن يةةةةعن

نيةعن ا ةع,ناكة لمنئجة ن ننإلاو فةعنفةين جةا ننللرننةاتننلٗزيةعناررننةاتن نلص يعننلو  يعنب ةانيحقة نألاهةلنفننلٖ 

  ا  جي ننلور عنب  ننلزاحخ  نانلزاحخات,نرن لننإلا  معنا ارز ا.ص عننإلا أةنبًكلن اٍ,نار مننلتواا ن

اأْافننإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عيناأ   ن امنن جاةدة,ننللكت رنأح لن

نلو ةةةة مننأبةةة ن زةةةةاة,نأ نهةةةة هنن جةةةةاةدةننةةةةتك  ننةةةةن يعنايةةةةتمنؤلا ةةةةر ن ةةةدنبةةةةل ننلتقةةةةليمن جةةةةاةدةننل يةةةةارةنل زاحخةةةةاتنفةةةةي
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نلص يعن ٗ  ننلوامننإلايرربن دن لنننع,نان فن حلرنهيبعنن جاةدةن جا ننلزحذنفين لن ةامنبحيةذنيكة  نفةين

أحةةلننلنةة ا ننل ةملهةةيعننلتاليةةع:نصةة عننإلاةة أة,نصةة عننلٗنةةل,ناصةة عننليةةافو  ,نا ةةلنأ ةة تنهيبةةعنن جةةاةدةنأ نيكةة  ن

و ئيةةةةعننلهةةةةو ريع ,نانلةةةة بن ًةةةة لن مةةةة يمنجةةةةرثن جةةةةا ننلزحةةةةذنفةةةةينهةةةة نننلوةةةةامنفةةةةينأبحةةةةاثن صةةةة عننإلاةةةة أةنباإلا  مةةةةعننل

 هةةت ياتن ةةدننلزاحخةةات:ننإلاهةةت ىنألاا ن:نز يةة نباحخةةاتننإلا  مةةعن ةةدن ٓةة نتنهيبةةعننلتةةلر ونانلكةة نررننلصةة يعن

نلنهةةةةاةيعنبا جا وةةةةاتنا  نكةةةةدنألابحةةةةاثنانإلاهتًةةةةنياتنن  ك  يةةةةعنان خاَةةةةع,ننإلاهةةةةت ىننلخةةةةا ين:نٖالزةةةةاتننللرننةةةةاتن

  رب  من الي ,ننإلاهت ىننلخالذن:نٖالزاتننلزكال ري منانللب   ات.ننلو يان ركت رنة,ن ازهت ر,

نيةةةعنل زحةةةذن ا ةةةأتينزةةةاةدةننل يةةةارةنل زاحخةةةاتنفةةةيننلو ةةة مننلصةةة يعنفةةةين ا  ةةةانألاا ,ن  ز ةةةعنل ؤيةةةعنؤلانةةة رن يجيعننلٖ 

لزملبةعننلزحخيةعن,نانلت نتهلفنئل ن حقي ننلت ن نانلت  زننلزح  ناتهيبعنن4252نلو   نفيننإلا  معننلو ئيعننلهو ريعن

هةةة منهةةة هنن جةةةاةدةنفةةةينبةةةذنرا ننلتنافهةةةيعنبةةة  ننلزاحخةةةاتنفةةةيننإلا  مةةةعنا حن ةةةزهدن
ُ
نإلاحنةةةدة,نحيةةةذن ةةةدننإلات  ةةة نأ نت

ل تقةةلمنبزحةة ثن تخُُةةعنتهةةع نئلةة ن حقيةة نن جةة رةننلًةةا  عنانلتن يةةعننإلاهةةتلن عنفةةيننلقٗا ةةاتننلزحخيةةعنانلتةة ن

الةةةة نتن ةةةةانيتو ةةةة نبزحةةةة ثنصةةةة عننإلاةةةة أة,نار ةةةةمنبةةةة ن لن ةةةةدنأه  ةةةةانألابحةةةةاثننلٗزيةةةةعنا ٗةةةة ي نن خةةةةل اتننلصةةةة يع,نائ

  نلتو يمننلٗب ننإلاهت  نا ً ننلت  يعنبا   نّنن خٗ ةنانلناررة.

بةةةلارهانتهةةةةع نهةةةة هنن جةةةاةدةننلهةةةةن يعنئلةةةة نتهيبةةةعن نةةةةاخنفوةةةةا نل زحةةةذننلو  ةةةة ننإلات  ةةةةزناؤلابةةةلن ناابتكةةةةار,نك ةةةةانأ هةةةةان

كدنأبحاثننلو  مننلص يعننإلاتو  نبا زارةنانلت  زننلزح  نزا تنلتخلمننل لفنألاا ن دنن خٗعنان رن يجيعنإلا  

 ل   أةن

افةةينصةة عننإلاةة أةنانلٗنةةلناتةةةجي ننلنًةة نفةةيننإلاجةةرتنانلةةلارياتننلو  يةةعننإلا    ةةعنا حن ةةزننلزاحخةةاتن  ةة ن حقيةة ن

.
ً
نانراليا

ً
  انتًارننإلاو فيننلوال  ,ناؤلان امنفينايوا ننلو   ن ح يا

نلتننيةةة بنلذبحةةةاثنانلتةةةةلري نب هتًةةةنىننإلا ةةةمن زةةةل نبةةةةدن زةةةلنلوديدنن جةةةا عينارةةةةةملوننائةةةّ  نناةةةة ننإلاةةةلي ننلوةةةةام

نلتجنعننلتنظي يعنلتجاةدةننللكت رن زلنلوديدنن   يط  ,نننهللان من حليلن ي عنن ج نةدنلتك  ن التالي:ننإلا كةدنألاا :ن

أل نريا ,ننإلاهت ىننلخا ي:نن322:نريا  ن  ح عن   ننإلاهت ياتننلتاليع:ننإلاهت ىنألاا  ن422,222ن جاةدةننل هزيعن 

  أل نريا .ن52أل نريا ,ننإلاهت ىننلخالذ:نن92

ألة نريةا ,نن2:ريا  ن  ح عن  ة ننإلاهةت ياتننلتاليةع:ننإلاهةت ىنألاا :نن372,222أ اننإلا كدننلخا ي:نن جاةدةننلنٓيعن 

ن322,22ذ:نن جةةاةدةننل رانديةةعن ألةة نريةةا ,نفي ةةاننإلا كةةدننلخالةةن42ألةة نريةةا ,ننإلاهةةت ىننلخالةةذ:نن72نإلاهةةت ىننلخةةا ي:ن

ألةةةة نريةةةةا ,ننإلاهةةةةةت ىنن52ألةةةةة نريةةةةا ننإلاهةةةةت ىننلخةةةةا ي:نن82ريةةةةا  ن  ح ةةةةعن  ةةةة ننإلاهةةةةت ياتننلتاليةةةةع:ننإلاهةةةةت ىنألاا :ن

   الفنريا .ن32نلخالذ:ن

 دنزانبهانبينتن لي ةن  كدنأبحاثننلو  مننلص يعنب هتًنىننإلا من زلن نن جا عينبجا وةعنألا  ةرةننة رةنبنةتن

ل ح دننلةةلكت رةن ز ةةرننلت ي ةة نبزةةل ن زةة  نٖ زةةاتننل ريةةيصنل نةة حنباحةةلىنزةة نةدنزةةاةدةننل يةةارةنل زاحخةةاتنفةةين زةةلن

نلو ة مننلصةة يعنبجا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح د,نانلتةة نيةةتمنئٖر  ةةان ا ن ةة ةن  ةة ن هةةت ىننإلا  مةةع,نحيةةذن

  يةةةعنبًةةةكلن ةةةام,نافةةةينبحةةة ثنصةةة عننإلاةةة أةنتهةةةلفنن جةةةاةدةنئلةةة نتةةةةجي ننلونُةةة ننلنهةةةاتينفةةةيناهت ةةةامنبةةةالزح ثننلو

  انلٗنلنبًكلن اٍ.

هةةة,ن:365 ن ةةدنيةة  نرزةة نلوةةامن34  ةانيةة ك نأنةةهللان ةةمنئٖةةر نزةةاةدةننل يةةارةنل زاحخةةاتنلوا  ةةانألاا نفةةيننلخةةا ين ًةة ن 
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ان هةةةت  ننلتقةةةليمن  ةةةرننإلا  ةةة نؤلالم را ةةةينن خةةةاٍنبهةةةانفةةةيننلز نبةةةعنن4239 ن ةةةدنيةةة  ننب يةةةلنلوةةةامن;نإلا نفةةة ننلتانةةة ن 

هةةة,ننإلا نفةة ننلخةةا دن;365 ن ةةدنيةة  ن حةة منلوةةامن9لم رانيةةعن جا وةةعنا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دننلةة ننلهةةاب ن ؤلا

م,نانيقامن  تقىننلتم يمناؤلا ر ن دننلناةدنتنفين هايعني  نف رني ن4239 ن دني  ننبت  رنلوامن:4انلوً يدن 

 زلنل ح دنب لينعننل ياّ,ناأنهللانن فنيتمن  نزوعنم,نبقا عننإلاإ   نتننلم رىنبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن:423

ألابحاثننإلاقل عن دن زلننلتجنةعننلو  يةعنلتجةاةدةنبوةلنفة حنا ةل ي ننلٗ زةاتننإلاقل ةع,نانلتأكةلن ةدنننةتينا ن افةعن

  نلً إ,نا دنجمننملتمنئ ر ننلنتاةلنبولنن ت ارهان دنهيبعنن جاةدةنفين  تقىنن جاةدة.

ةدةناية إنا ليةعننلتقةليم,ني مةدنحيةارةننإلا  ة نالم را ةين جةاةدةننل يةارةنل زاحخةاتناإلاديلن دننإلاو   ةاتن ةدنن جةا

 . فيننلو  مننلص يع.
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 7102اٌؼبدلٟ ٌٍىزبة جبِؼخ األِريح ٔٛسح ةزفٟ ثب١ٌَٛ 

 

رينتناكيلنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دنل لرنناتننلو يانانلزحذننلو   ننللكت رةنهلىننل هيب ننلي من

ننلمتابن    .ن4239فوالياتن وّ 

ن ة ننلية مننلوةال  نل متةابنلوةامن
ً
ننلة بنيةأتين  زن نةا نن4239ايهلفننإلاوةّ  ,نئلة نر ةمننإلاإلنةاتننلهةو رياتنلوةّ 

   انئبلن اتهدن,نك انيتٓ دننلوليلن دنألا ًٗعننلنم يعنانلخقافيعننإلاتن  ع.كتبهدن

ننلمتةةةةةةةابننإلاقةةةةةةةامنباإلامتزةةةةةةةعننإلا كديةةةةةةةعنبجا وةةةةةةةعنألا  ةةةةةةةرةننةةةةةةة رةنبنةةةةةةةتن ا ج لةةةةةةةتننلةةةةةةةلكت رةننلةةةةةةة هيب نفةةةةةةةينأزنحةةةةةةةعن وةةةةةةةّ 

نئعجابهةةةةانبحهةةةةدننلتنظةةةةيم
ً
اننةةةةتقٗابنن زةةةةلنل ح د,ناننةةةةت وتنلًةةةة  ن ةةةةدنَةةةةاحزاتننلمتةةةة ننإلاو اْةةةةع,ن زليةةةةع

نينةتصنأب نبةهللانل دنةة نتن ةدننلهةا عننلتانةوعنَةزاحاناحتةىننل نبوةعن هةا ننالزاتناحانرننإلاوّ نلٗ ية ك نأ ننإلاوةّ 

  اإلالةنأربوعنأيام.
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ثٕذ  بٌذ رشػٝ دفً د ٛي جبِؼخ األِريح ٔٛسح ػٍٝ  األِريح ِٛضٟ
 االػزّبد األٚسٚثٟ ِٓ أوبدمي١خ ثبس٠ظ

 

نحتنتنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دننلي منبحُ  ن  ارةن ل عننإلاجت  نانلتو يمننإلاهت  ن   نا ت ارن

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1619497
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1619573
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1619573
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ن جاالتن  نيعن نفي ن لري نا ٗ ي ننإلا أة نبقهم ننإلالرئاتننإلاإهرتنلر ت ار ن د نألاال  ننللفوع نان خ يل ااربي

نبنتن اللنبدن نب  ايعنَاحزعننله  ننإلا كينألا  رةن  ض   ننله رئ  , نأ اري يعنبار ون, نبالً نكعن   زليلة

كيرتنن جا وعنا  يلنتننلك ياتناأ ٓا ن زلنلوديدنائحٓ رن والين لي ةنن جا وعننللكت رةنهلىننلو يلناا 

ننإلاهت  نباإلالينعن نانلتو يم ننإلاجت   ن ل ع ن ه  ن  ارة نن خ يجاتنادلمنفي ناأهالي ناؤلارنريع ننلتو ي يع نل يبع

 ن جا ويع.

ن  ا ن نجمنألقتن  يلةن ل عننإلاجت  نانلتو يمننإلاهت  ننللكت رة ن ياتن دننلق   ننلم يم, نن  نلنبتراة ائلأ

ن  ن دننل زلن  نألااربي نانإلانه  نانل رن اي ننإلاإنس   نا ت ار ن    نن جا وع نحُ   نهنأتنفيها ننإلانانزع نبه ه   ع

ا خ يلنأا نرفوعن دننإلالرئاتننلهو رياتننإلاإهرتنانل بنأتىنج  ةنن–نله رئ  ننلن  هيعنن–أ اري يعنبار ون

ن نب نا لننإلازيوات, نب نا لنر ايعن دنن جلنااز هارنانلو لننللؤابنفينجرثن جاالتن  ب نا لننلهر عننإلا نيع,

نيعن ننلهياناتننلٖ  نا تنانقعن   ن تكا  ع ننإلاً ا ن نظ  ع نحيذن ول نن  ٓانع  ن  ح ع نفي ننإلازم ة نلٗن لع

ل قيارةننل ييلةنإلاًاركعننإلا أةنفينن  ننلو لن دن ر ن لري ننلنها نفيننإلاتاز ننإلاتخُُعنب هت د اتننإلا أة,ن

لت مننإلاتاز ,نا  ف رننلته يرتننلرح عنلتةجي نئ زا ننلنها ن   ننلو لناانت  نرنْا ارةن  ف رن  ظ نأ دن

  بهللا.

ن ٗ ي ن  ارنتننلهيلنتنائ ارةن ن    ناأهلنف ا نارنال ها ن دن ر نرؤي ها ن حٍ  اأررفتننل زلن نأ ننلو ارة

نيت نف ن  ننحتيازاتهدننإلاهتقز يعنانإلا نة ع له  ننلو لن دن ر نئ ًا نن أهي يهدنلتغي رن هارهدننإلانه نب ا

 همن لري نا ٗ ي ننإلا أةننل بنيقمنب ن لن  نيعننح رنفيعنحليخعن ُ  عنبت  زن  ني ن اتن اإلايعننإلات نة عن  ن

ننإلا  معن ننلٗ  حعنا حقي نرؤيع نيع نانلٖ  ننله  ننإلا كينن4252نل ؤىنان رن يجيع نلُاحزع ن  ز عنيم ها ,

ن زلنلودي نبد نبنتن الل ن  ض   ن  لنألا  رة ناف ي  نن جا وع ن لي ة نانلًم نإلاوالي نل هيلنت نرنة ا دننللن  ع

د,نرن يعن نل دنبالت في ن نلو ارةننل يدن    ننب ا ننلن ي ننل نحلنلَ   نن جا وعنه هننإلا ن  نلنهٓعننلٖ 

 انلهلنر.

هت  ناؤلار ارنبولهانياهلتنن  اْ نتنفي  ان دن أنملونن جا وعنا  ياتها,نجمنألقتن لي ةن همننلتو يمننإلا

  نإلانه نبأ اري يعنبار ون   عننلً يمننللالين  اري يعننله ئ ا ننللكت رةنئل زنبملذ.

أ قبهانفي مناجاةقين دن  ارةن ل عننإلاجت  نائ ن جهللانٖ ن ننلوام,ن رهن   عن والين لي ةنن جا وعنأكلتنفيهان

ننلهو نل   أة نزليلة ن  ف رن خُُاتن  نيع ن دن ر  نتهع  نن جا وع ننإلاجت ويعنأ  ننلتن يع ن حقي  نفي  ريع

ننلقياربنفين ن دنرارها نلت منها ننحتيازاتنن  ننلو لنافتصن جاالتن  لنزليلة ن   ن ت نةم ننلت  نإلاهتلن ع

نإلاجت  ,نك انا إكلنن جا وعن   نتوديدنرارننإلا أةنفين ل عننإلاجت  نبًقيهللاننإلاهإاليعننإلاجت ويعنانلتٗ  ن دن

  ر ن

دنئل ن ُافننللا ننإلاتقل ع.نلً ن اتننإلاح يعنانلواإلا نبالٖ    يعننلت نتهاهمنفيننلنهّ 

نئ ننللرنناتن خبتنأنهللان لن انياركتننإلا أةنفينأبن نًأةنفين ناَ ن ياريعننا لندلمن   ن ا التننلو يل:

دن حه  ننلو لنانلو نةلن نهللانائ غعنألار امن تولىنألارئا نفيننلً  اتننلت ن ك  نفيهاننإلا أةنفين ناَ ن ياريعن 

ننل نَق  ا,ن نئ كانياتنا لرنتنالمدنفينحازع ناز ر نرليلن    ناه ن ننإلا أة أرئا ننلً  اتننلت نالنتًاركنفيها
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نبحيذن ننإلا ز ر ننلنو ي نن خ ل ن د نائ ود  ننله   ننحتيار ن د نب ود  نٖ ي ع نظ تنلن رة نن جا وع نأ   نيلة

دنالذن نن ن  ياينن جا واتن وان  ن دن هزعنكز رةن دننلزٗالعنأ انآلا  ن4252 ن  ننل ؤيعننلٗ  حعنل ٖ 

أَزحتن  كدن   نانتخ ارنفينؤلا ها ناتً رننل نأه يعن ًاركعننإلا أةنارف ن هزعن ًارك هانفينن  ننلو لنندنن

يج نن ن تح  نن جا واتن دن ج رن ُلي نا خ يلنا نظ يدننل ن ٗزق  نانل ن  يج  نيتح   نفورنباإلا ارةن

  يك  ن دن إي نتننجا نن جا واتنفيننإلا  مع,ن  ز عنيم هانلتج ي .نإلاٗ  ئعنفينن  ننلو لناه ننن

ننلن رن ننكتني ننإلااْيع ننلوق ر ن ر  نئنهللا ن: نفيها ن الت ن   ع ن الل نبنت ن  ض   نألا  رة نن  نل نرن يع نألقت جم

با  ُ  ن   ننلتو يمنانلتلري ن   ننلو لننل بني منهللان دن   هللانلزقيعنحيا هللانالمدنه هننلنظ يعن ريتنفين

 تنن  الينحيذننلوالمننلي منن   ننلتٗ رنانلتغ رنل ننأَزحتننإلا ارنتننلت ن انتنتولن تٗ رةناحليخعن زلننل  

نن نتن ٓتنتوت رن ن هيعننلُرحيعنا لن ختنيننلوليلن دننل ظاة ننإلاتاحعن نهللانأَزصنل تقنيعننلي منرارن

نٖ نفي ن نم رنيا  ع نن ارة ن د نالبل نل ن نا   نا نحيا نا نٖ يقع نانلتلري نلملونفق٘ن جيلنكز رنفي ننلتو يم   

  نلًزابنالمدن ج ي ني نةصننإلاجت  ن ر ن ه رتهمننإلا نيع.

  بولندلمنألقتنن خ يجعنن رةننإلاهو رن   عننيابعن دن  يجاتن همننلتلري نا ٗ ي ننإلا أة.

 رن  ض  ن  يجعني ارنتننلتخ رن دنرن يعنن  نلنن  نألا ن73افينن ختامنته  تنن خ يجاتننلزال ن لرهدن

بنتن اللنا دن والين لي ةنن جا وعن,نك انته  تنرن يعنن  نلنرر ان قلي يان دن والين لي ةنن جا وعنل  اي هان

 ن  نل,نك انكّ  تنن  هانف ي ن  لن  ارةن ل عننإلاجت  نانل  اة.
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طٍك فؼب١ٌخ ا١ٌَٛ اٌؼبدلٟ ٌٍزٛدذ اخل١ّظ ادلمجً
ُ
 جبِؼخ األِريح ٔٛسح ر

 

 نظمنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلننل ح دن  خ عنبقهمننل ربيعنن خاَعنبك يعننل ربيع,نبالً نكعن  نز ويعنأن ن

هةننلي مننلوال  نل ت حلنبون ن ن يزابننلت حلنب  نن  اْ نن:365يوزا نن3عنن خ ملوننلت حلنن خ ري

ن  ننلي من
ً
انإلاهتقزل ن حتنر ايعنح منَاح ننله  ننإلا كينأ  رننل ياّنن  نألا  رةنن رةنبنتن ح ل,ن دن نا

  نلوال  نل ت حل,نادلمنفين ا عننإلاإ   نتنب ق نن جا وع.

نلت ز اتنن جا وعنل ه  نبلارهاننح نفبعنانتتٓ دننلنواليعن لي  ننلم
ً
 ننا ننإلاُاح ,ننل بنيأتينرن  ا

دابناحتيازاتنن خاَع,نانل فا نب هإالياتهانازت ا يعنانلتن  يعننلت ن ح   ان   ن ا ق ان جاه م,ن

يعنن خاَعناانت  نرنب  نَ عنن ج  رنلتٗ ي نن خل اتننإلاقل عنل م,نااهت امنباالحتناالتنانإلانانزاتننلواإلا

يصنحق   مناتو ي ننإلاجت  نبقٓاياهمناكينيعننلتوا لن و م.   بهم,نائ لنرننل ناةلنؤلا ر يعننلت   يعنلتْ 

ائينتنرةملهعن همننل ربيعنن خاَعننللكت رةن رنأب ننم ,نأ ننل لفننل ةملس  نل نواليعنه نته ي٘ننلٓ  ن   ن

فبعندابننلت حلناهمن نلًزابن دندابننلت حل ,ننلت نلمن جلنه هننلنبعناهت امننلكافين دننل  ايعنااهت امن

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1619900
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1619900
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نٗ  ناهت امننلوال  نبه هننإلا ح عناني انانأ نه هن قارنعنب ابننلت حلنفيننإلا نحلنألا  ى,ن ن هعنئل نأنهللان دن 

دنئ ن من  ظي ن لرنتهمننإلا  زةنب انيخلمننلز لن,نا ح يلندابننلت حلن دن ج رن ت ق  ن نلنبعنج اةنل ٖ 

  لتخل عنإلانتج  ندانننتقرليعن دنٖ ي ن لريبهمن   يلننلت ظين م.

 ننلزل نفو يانبْ  ننز ن نتنائ ا عن ً ا اتناأاض تنن  ازعننل ننلو لننإلامخ ن  نه هننلنبعن دن ر

 ختِنبالزالغ  ن نهمن دنٖ ي ن أهي  منا ٗ ي ننقإن  تهمناتوديدها,نا ن يعن لرنتهم,نا  ليلننإلاو  اتنل م,ن

انلتنهي ن  نن ج اتننإلاخت نعن  ًا ن  نكدنلًزابننلت حلننلت نتو لنب  ننلًزابننلت حلي  نانلقٗا اتن

ناظينيعن نان ن لرن هللانا تابو همنألا  ىنا حا يننإلا واي رننلواإلايعن دن لري ننلًابننلت حلبنا  ف رنفٍ 

لٓ ا ننجاح م,ن  اننيإج نبرنيمن   نحياتهمننلص يعنانلننهيعنان  يعنن  ياةننلت ننٗ صنأ ن وملً  ها,ن

افعننل ننلقه عنا تُاريعننلت ننيمتهبهاننإلاجت  ن دنٖ ي ن ق يلننلل منارف ن هزع انتقرليعنل مننباْ 

 ا ن همنا حقي ننل ض ىنل م.

اأيارتنأب ننم نئل نأ نهناكنأهلنفنأ  ىن دنٖ ي ن قلني من ا لنلتقليمن حاْ نتن تخُُعن  ئ يعن

ٖزيعناأفٓلننإلا ارناتننلقاة عنفين لري نا أهيلندابننلت حلن  ان ه ٘ننلٓ  ن   نأه يعننلزل نب ً ا اتن

همنانحتيازاتننإلاجت  نا   يعنأن ننلزالغ  ن دندابننلت حلنبأه يعن أهيلنان ويعن ٗزيقيعن حا يننحتيازات

نلزالغ  ,نانلتواا ن  ننإلاهتخ  يدنفين قليمن ل اتناانتخ ارنفيننل ربيعنن خاَع,ن تٗ وعنأ نيك  نيوارنه نن

لنفنانض ع,ننلنواليعنُ نول,ناأ ن ه ٘ننلٓ  ن   نفبعننلزالغ  ن دندابننلت حلنبحيذننخ رنفيننلنهايعنبأه

  انز ن نتن حلرة,نا يامن ً ا اتنان ويعن خلمنه هننلنبعناندايهمن.

ي ك نأ نب نا لننلنواليعننيك  ن   ن لىن  هعنأيام,نيحت بن   نك ننا ن  فيه ن اة ين ُاح ,نان ه عن

بعن دننإلاحاْ نتننلتخُُيعننلت نته هلفننلوا    ن دندابننلت حلنانإلاهتخ  ا ,ناألاهالي,ناأ ٓا نهي

الزاتنن جا وات. ربنٖا  نلتلر ونبا جا وات,نانإلاهتًنيات,نانإلا ت   نب جا ننلت حل,نٖا
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ادلذ٠ش٠ٓ اٌزٕف١ز٠ني  جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٕظُ اٌٍمبء اٌزشبٚسٞ األٚي ِغ
 ٌٍّٕشآد اٌ ذ١خ

 

 قةةلتنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دننل قةةا ننلتًةةااربنألاا ن ةة ننإلاةةلي يدننلتننيةة ي  نل  نًةة تننلصةة يعن

  دننلقٗا نن  ك  ينان خاٍنانإلاج وننلهو ربننلُ ينبحٓ رن والين لي ةنن جا وعننللكت رةنهلىننلو يل.

   عنل ان ةر ننل قةا نأه يةعننلت نَةلنبة  نن جا وةعنا ٗا ةاتننة  ننلو ةل,ناأه يةعناج نتننللكت رةننلو يلنفين

    ن  عننإلاخ زاتننلتو ي يعن  ن تٗ زاتنن  ننلو لنلٓ ا ننلَ   نل  يارةنفينتو يمننإلا أةننلهو ريع.

لنفننل قا نا ٓ دننل قا ن   عناكي عنن جا وعنل ًإا ننلص يعننللكت رةنن  ننلهقافنأيارتنفيهانئل نأب حنأه

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1619984
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1619984
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نلةةةة بننةةةة ٘ننلٓةةةة  ن  ةةةة نأه يةةةةعن زةةةةار نن خ ةةةةرنتن ةةةة ننلقيةةةةارنتننلصةةةة يعنلتحهةةةة  ن خ زةةةةاتننلتةةةةلري ننلهةةةة ي ب,ن

  اأه يعنتوديدننلً نكعن  ن يارنتننإلانً تننلص يع.

ا ةةلنأ ةةا ننل قةةا ن حارجةةاتن خ ةة ةن ةة ن  يةةلنتننلك يةةاتننلصةة يعنحةة  ننلتحةةلياتننلتةة ن  نز  ةةاننلك يةةاتنفةةين ةة ف رن

ن لريبي   عنل ٗالزات.فٍ 

ةةةةةياتننل قةةةةةا ننلتًةةةةةةااربنألاا :نئ ًةةةةةا ن  كةةةةةدنل تةةةةةةلري ننلهةةةةة ي بنفةةةةةيننلك يةةةةةةاتننلصةةةةة يع,نارفةةةةةة ن ا ةةةةةا ن ةةةةةدنأبةةةةةة حن َ 

ياتننلتلري ننله ي بنئل ننإلاج ةوننلُة يننلهةو ربن ةدن ةر ن  خ ةيناحنرةننلتو ةيمنفيةهللا,نئْةافعنئلة ننلو ةلن  َ 

 كةةدننلتةةلري نانلو ةةلن  ةة ننلتةةلري ننإلانتهةة نبةةالت ظي .  ةة نتلةةجيلننإلاتةةلرئاتنفةةيننلتأ ينةةاتنازت ا يةةعنلُةةا نن   

ك ةاننيةت لننل قةةا ن  ة نز لةعنتو ينيةةعنفةينن  ة منن جةةا عيننبتةلأتن ةدننإلامتزةةعننإلا كديةعنا يةارةنٖةة نألانةنا نا نهةةان

 ئلةة ن  كةةدنألابحةةاث,نجةةمن  زةةهللاننإلاًةةار   نبوةةلندلةةمنئلةة ن  كةةدننإلاحا ةةاةننلهةة ي يعنا هتًةةنىننإلا ةةمن زةةل نن جةةا عي.

   هايعننل قا نك  تناكي عنن جا وعنل ًإا ننلص يعننلٓي فنبلرا ن   اريعن.افين

ة تنئليةهللانن جا وةعنفةين جةا ننلو ة مننلصة يع,ن اأيارنن ج ي نبا ج  رننإلاز العنانإلاهت ىننلرةة نانإلاتٗة رنًنلة بنَا

نارةن ةةةةةدن نةةةةة ه  نبالةةةةةلارننلنًةةةةة٘ننلةةةةة بن قةةةةة منبةةةةةهللانا الةةةةةعنن جا وةةةةةعنل ًةةةةةإا ننلصةةةةة يعنفةةةةةين زةةةةةار نن خ ةةةةةرنتناانةةةةةت

 نلتجاربننلو  يعننلص يعن  ننلقٗا اتنألا  ى.
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ف١ ً ثٓ ثٕذس: ادلٍه عٍّبْ دا ُ اٌزٛج١ٗ ٌزذم١ك سادخ ادلٛاطٓ ٚرٍج١خ 
احلشِني أِري اٌش٠بض ٠فززخ ِغزشفٝ ادلٍه ١ٔبثخ ػٓ  بدَ  ادز١بجبرٗ

 ػجذاهلل اجلبِؼٟ
 

أيارنَاح ننله  ننإلا كينألا  رنفيُلنبدنبنلرنبدن زلنلوديدنأ  رن نٗقعننل ياّ,نبا نجاحننلمز رننل بن

نبنتن نن رة نألا  رة نبجا وع نن جا عي ن زلنلوديد نبد ن زل  ننإلا م ن هتًنى نفتتا  نفي نانإلات خل  حق 

أ و,نا ا نفين   تهللانبه هننإلانانزع:ن ي فن ن ارمنن      ننلً ين  ننإلا منن  ا نبدنن زلنل ح د,ن ها 

ني زهللانبتحقي نرنحعنن-حنظهللان نن- زلنلوديدن  ننو رن
ً
ننلُ  ننيابعن نهللاناه ننل بنرنة ا بافتتا نه ن

دنن خ رنانلن ا ,ناه نننلُ  نياهلن   ندلمن دن يارنتنه ه نلزررننلت نننإلا نٖدنا  زيعننحتيازا هللانفينٖا

دنا دةنأبناةهللا نفين  لنن خ رنانلت زهللاننله يمننح نرفوعنه نننلٖ 
ً
 . تزارىنرنة ا

نئ ننإلا من زل نبدن زلنلوديدن  ننو رن ننل ح عنان تُ ننلد دنا لننولنانن-رح هللان نن-اأْاف: بلأ

نبأ  ن لن ً ا  نفي ننله يم نا  زيههللا ناحد هللا نائريارن هللا دنبت زيها هللا ننلٖ  نه ن نفي
ً
ناالننز يوا نا تهللا ينجدنفي

 جا نل تأ  رناهاننحدنآلا نن  ونه هننلهيانعنن  مي عناظ  رهانبًكلنزيلنائنا ,نان   لن ن   نه نن

نلوٗا نن جيلنانل نت ن دنه ننؤلا ها ننل بنٖ  ن دن لنئ ها نفيننإلا  معنأ نالنيح  هللان دنر اةهللا,نلقلن

ف هتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينننولتنب انن وتنارأيتن دن   زنفينه هننإلانًأةننلٗزيع,

بلأن دنحيذنننتهىنبهللاننلو منفين خٗي٘ننإلانً تننلو  يعنا ُ ي  انا نني هانان تيارننلتخُُاتنا حليلن

نأ ن  ىننلك كزعن دنأبنا ن
ً
فا  يعننإلانًأةنفيننإلاهإاليعنازت ا يع,نا ان ه نن خاٖ نايجولننلق  ن نو ا

دنائنا هللانفين خت    ."أ هامننإلاهتًنىنيق را ننلو لنؤلارنربنانلٗب نفالغ مننلٗي نيإتينأ  هللانٖي ننلٖ 

-احٓ نحنلنافتتا ننل بن من حتنر ايعن ارمنن      ننلً ين  ننإلا منن  ا نبدن زلنلوديدن  ننو رن

اح ن-حنظهللان  نَا ن  نَاح ننله  ننإلا كينألا  رن تو نبدن زل نبدن زلنلوديدناحي نن   مننلٖ  ,

له  ننإلا كينألا  رن   ينبدن زل نبدن زلنلوديدننل ةملوننلتنني بنإلاإنهعننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن

http://www.alriyadh.com/1581555
http://www.alriyadh.com/1581555
http://www.alriyadh.com/1581555
http://www.alriyadh.com/1581555
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 .ؤلا هانيعننلواإلايع,نااحي ننلتو يمنر.نأح لننلوملس ىنا لرنكز رن دنأص ابننله  نانإلاهإال  

نلوامننلتنني بنإلاهتًنىننا ا نفينننتقزا نن  هنللىنَا لهللاناحي ننلتو يمننللكت رنأح لننلوملس ى,نانإلالي  

نبنتن زلنل ح دننللكت رنأح لنبدن ح لنأب ن نن رة نبجا وعنألا  رة نإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عي

دننإلاهتًنىن دن ر ن
ّ
 زاةناكزارننإلاهإال  نباإلاهتًنىنانلكاررننلٗب ,ناف رنَا  نن  نأ  رننل ياّ,نري

ن نن خل اتننلٗزيع ن    نجمننٖ   نئلم رانيع, ننلتخُُيعنل حع نألا هام نارؤنا  نباإلا ض ى, نانلتقى نإلاقل ع

نلٗزيع,نبولندلمن  زهللانن  هنان  ٓ رنئل ن ا عننإلاإ   نتنبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح د,نحيذن

ن دن
ً
ن  ةيا

ً
ا بلأنن  نلنن خٗابيننإلاولنبه هننإلانانزعنبتراةن ياتن دننلق   ننلم يمنجمنياهلنن  ٓ رن ْ 

 .نى اريخنئ ًا ننإلاهتً

نن رةن  دنز تهللان ا ننإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينبجا وعنألا  رة

بنتن زلنل ح دننللكت رنأح لنبدن ح لنأب ن زاةنأ نرح عننإلاهتًنىنبلأتن زلنجرثننن نتنبن ي نالن

ًغل
ُ
نأ ن  نف منيمدنهلفنا نكز ر, ناأ امن حٍل ننليلننل نحلة, نأ ننيتولىنأَاب  نبلن ا نهلفنا نإلاهتًنى,

ننإلاهتًنىن نه ن نيك   نبأ  نٖ  حع نرؤيتنا ن انت نفق٘نبل نل ت  زنلملونه ن ننإلاواي رننلواإلايع نبأ     ًغ هللا

ننإلا  مع نفي نُيحت ىنب  ننإلاهتًنياتنن جا ويع
ً
ننل ؤيعن ا نن.ن  دزا ننت مدن دن حقي نه ه نحتى اأْاف:

نرؤيع ن   ن ت نة ع ننن رن يجيع ن ٗع نرنم ن د نانلقيم,ننالُبلَّ ننإلاو فع نفي نل   أة ن نارة ن ك   نبأ  ن جا وع

ال نن4252ا هتقاةن دنرؤيعنرالتناننإلازاركعن
َ
انلت نزو تننإلا نٖدنه  انألاا نازو تنص تهللاناتو ي هللان دنأ

نال ياتها,ن حتن يارةنا  زيهاتن ارمنن      ننلً ين  ننإلا منن  ا نبدن زلنلوديدن اةلن ه رةننلنهٓعن

دنحيذني نؤلا ها ننلهو ربنه نهلفننلتن يعنألاا  ل  نننلٖ   (ق  :ن ئ َّ

 ٓينا:نل  نن ا ننإلا ئنا حقي ن ٗ وا هللانه ننإلاح رننل ةملس  نفيننن رن يجيتنا,نفق رنانأ نن  زمنبت ف رنأ   ن

ننلّ  ايعن ن ن  م نن ت ار ن   نل ًنا .. ن حندة ن  نع نبملبع نفي ن ٗ واتننإلا ض ى, نيحق  نب ا  هت ياتننل  ايع

ننلًا  نئل نزان نن خل اتننلصّ يع نب ن لننلتةخيِننإلازم نانل  ايعنانلت  يعننلص يع ن  كدن    ننلت   ع

 .نلورزيع,ن  ننل رك زن   نص عننإلا أة,ناص عننليافو  نان  نا ٗ رننلٗنل

نبملبعن نررزاتننلتلري ننإلايلن ينفي ن حق نأ    ننلٗالزاتنانإلاتلرئ  ن دن ر ن  ف رننلزملبعننلت  ن    اركدنا

ن ن  كدننإلاحا اةنأ اري يع نرار ن نويل ن   نن  ليخع ننل ناةل ن ل نبانتخلنم ننإلاو فع, نا زار  نل تو يم  حندة

االنتم ا نز نن ننل يارةن ا نالنبلن دننل رك زن   نن.ا ن يعننإلا ارنتننل بنننخ نبك نهللانألاضخمنفيننلوالم

ن  كدنألابحاثننلص يع نرار ن نويل ناابتكارن دن ر  نأن.ألابحاثناابلن  نٖ  حع..نا ا  نرؤيع ب ن زاه:

 رى,نالني مدنأ ن تحق نئالنبه ن لن ت  زة,ن إ نعنبت مننل ؤيع,نا اررةن   ن حقيق انال  نن ا ن
ُ
اأهلنفنك

ننلك نررن ندلمننلن ي ن د نبنا  نبالنول نلتحقي ننلنجا نا م
ً
ن نُ يا

ً
ننلقيارنتنأ  ن ننلُ نألاا ن د بنا 

نانإلات منع,نانل يدن    ن لنئليهللانننلهو ريعننإلات  زة, نَا ننلُ  نئل ن ا ب ا ننلن ي ننل نحلنل َ   نبه ن

ن
ً
 نبهللان اليا

ّ
ح ك من يمنرنسخع,نايحلاهمنأ لنن-باد ن ن-نلي م,ناهمن دنَنيح 

ُ
فينن ا ننلت  زنانل يارة.ن 

كز رناح منأك ر,ن ت خ   نبحليذن ارمنن      ننلً ين  ننإلا من زل نبدن زلنلوديدن رح عن  نانل بن

 ألا منالنتو  نئالنبه ن لنأبنائها,نفأنتمنبولن نزلنزرلهللاننه نننإلاهتًنىنبح لننن هللا..ناه نيق  :نينخ  
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نج ارندلمننلوٗا نل فوعن
ً
ٍدنأ ٗاناننلمخ رناينتظ ن نانز يوا  تارننلغلنإلاهتقزلنالننقزلنفيهللان  رننلُلنرةنلٖ 

 "يأنهللانب  نألا م
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 أِري اٌش٠بض ٠فززخ ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل اجلبِؼٟ جببِؼخ ٔٛسح
 

,ننفتةةتصنَةةاح ن-حنظةةهللان - حةةتنر ايةةعن ةةارمنن  ةة    ننلًةة ين  ننإلا ةةمننةة  ا نبةةدن زةةلننلوديةةدن  ننةةو رن

أ  ةرن نٗقةعننل يةاّ,نبحٓة رنَةاح ننلهة  ننإلا كةينألا  ةرننله  ننإلا كينألا  رنفيُلنبدنبنلرنبدن زلننلوديةدن

ةةةةاح ننلهةةةة  ننإلا كةةةةينألا  ةةةةرن   ةةةةينبةةةةدن زةةةةل نبةةةةدن ن نَا  توةةةة نبةةةةدن زةةةةل نبةةةةدن زةةةةلنلوديدناحيةةةة نن  ةةةة مننلةةةةٖ 

 زلنلوديدننل ةملوننلتنني بنإلاإنهعننإلا من زل نبدن زلنلوديدنؤلا هانيعننلواإلايع,ن ها ننلي م,ن هتًنىن

 .دن زلننلوديدنن جا عينبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلننل ح دنإلا من زل نب

ةةة لهللان وةةةاليناحيةةة ننلتو ةةةيمننلةةةلكت رنأح ةةةلننلوملسةةة ى,نانإلاةةةلي ننلوةةةامننلتننيةةة بن ا ةةةا نفةةةينننةةةتقزا ننةةة  هنلةةةلىنَا

إلاهتًةةةنىننإلا ةةةمن زةةةل نبةةةدن زةةةلنلوديدنن جةةةا عينبجا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دننلةةةلكت رنأح ةةةلنبةةةدن

ة  ننة  هن ةامنبتلية  ننإلاهتًةنىن ةدن ح لنأبة ن زةا ةناكزةارننإلاهةإال  نباإلاهتًةنىنانلكةاررننلٗبة ,نافة رنَا

 ر نل حعنئلم رانيع,نجةمن ةامنبج لةعننٖ ة ن رل ةان  ة نن خةل اتننلٗزيةعننإلاقل ةعنانلتقةىنباإلا ضة ى,نارؤنةا ن

 .ألا هامننلتخُُيعننلٗزيع

   نتنبجا وةعنألا  ةرةننة رةنبنةتن زةلنل ح د,نبولهان  زهللانن  نأ  رن نٗقعننل ياّنان  ٓ رنئل ن ا عننإلاةإ 

ن
ً
ن  ةيا

ً
ا حيذنبل نن  نلنن خٗابيننإلاولنبه هننإلانانزعنبتراةن ياتن دننلق   ننلم يمنجمنياهلنن  ٓ رن ْ 

 . دن اريخنئ ًا ننإلاهتًنى

بةةةدنبوةةةلندلةةةمنألقةةةىننإلاةةةلي ننلوةةةامننلتننيةةة بنإلاهتًةةةنىننإلا ةةةمن زةةةل نبةةةدن زةةةلنلوديدنن جةةةا عيننلةةةلكت رنأح ةةةلن

ن
ً
 ح لنأب ن زاةن   عنب  نفيهانأهةلنفننإلاهتًةنى,ننلتة ن نهةانتًةغي هللانبةأ   ننإلاوةاي رننلواإلايةعناأ نيكة  نن  دزةا

نئلةةةة نن خٗةةةة٘نانةةةة رن يجيعننلتةةةة ن    هةةةةانن جا وةةةةعن
ً
ُيحتةةةة ىنبةةةةهللانبةةةة  ننإلاهتًةةةةنياتنن جا ويةةةةعنفةةةةيننإلا  مةةةةع,ن ًةةةة رن

 .4252لقيم,ن هتقاةن دنرؤيعن ت نة عن  نرؤي هانفينأ ن ك  ن نارةنل   أةنفيننإلاو فعنان

اأيارنئل نئ ت ارن ن  مننلّ  ايعننلصّ يعننلًا  عننلت ن  كةدن  ة نبة ن لننلتةةخيِننإلازمة نانل  ايةعنانلت  يةعن

 .نلص يعنئل نزان نن خل اتننلورزيعن  ننل رك زن   نص عننإلا أة,ناص عننليافو  نان  نا ٗ رننلٗنل

إلاتةةةلرئ  ن ةةةدن ةةةر ن ةةة ف رننلزملبةةةعننلتةةة ن حقةةة نأ  ةةة نررزةةةاتننلتةةةلري ناأاضةةةننأنةةةهللان ةةةمننل رك ةةةزن  ةةة ننلٗالزةةةاتنان

 نإلايلن ينفينبملبعنأ اري يعن حندةنل تو يمنا زار ننإلاو فع..نبانتخلنمن لننل ناةل

 .ن  ليخعن  ن نويلنرارن  كدننإلاحا اةنا ن يعننإلا ارنتناز نن ننل يارةنا نويلنرارن  كدنألابحاثننلص يع

 قةة ندلةةمنألقةةتن وةةالين ةةلي ةنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دننلةةلكت رةنهةةلىننلو يةةلن   ةةعنأاضةة تن

http://www.alriyadh.com/1581348
http://www.alriyadh.com/1581348


 

35 

دن ةةلننلةةل منانل  ايةةعنأنةةمننإلا ةةمن زةةل نبةةدن دنا هةةا ننلةةٖ  ن ةةالين ةةلمنل ةةٖ 
ً
فيهةةانأ ننإلاهتًةةنىنيح ةةلنننةة ا

دنلةةةةل ن ةةةةارمنن  ةةةة    ن,ن و ئةةةةعن ةةةةدنبةةةةال نفخ هةةةةانبةةةةهللانائال  ايةةةةعننلم ي ةةةةعن ةةةة-رح ةةةةهللان - زةةةةلنلوديدن  ننةةةةو رن

نلتةةةة نتومةةةةوننلةةةةل مننلمز ةةةةرنلقٗةةةةا ننلتو ةةةةيمنن-حنظةةةةهللان -نلًةةةة ين  ننإلا ةةةةمننةةةة  ا نبةةةةدن زةةةةلنلوديدن  ننةةةةو رن

 .بًكلن امنال  هنن جا وعنا ًار و اننلتن  يعنبًكلن اٍ

ا الةةتن يةةأتيننفتتةةا نهةة نننإلاهتًةةنىنفةةيننةةيا ن حقيةة نرؤيةةعن يار نةةانن  مي ةةعنبةةأ ن كةة  نهةة هنن جا وةةعن نةةارةن

نلتحقيةةةة ننل يةةةةارةنانلت  ةةةةزنفةةةةينتو ةةةةيمنا أهيةةةةلننإلاةةةة أة,نافةةةةين ةةةةالمن وُةةةة ن
ً
 اإلايةةةةعنل و ةةةةمنانإلاو فةةةةعنانلقةةةةيمنا  زوةةةةا

بةةةةةةةاإلاتغ رنتنانلتحةةةةةةةلياتننلواإلايةةةةةةةعناؤلا  ي يةةةةةةةعن  ةةةةةةةرننإلاهةةةةةةةز  عن قةةةةةةة نبررنةةةةةةةانا نن   ةةةةةةةلن  نةةةةةةةعن ٗ بنةةةةةةةعن د ةةةةةةة ن

ولة,ناهة نن ةان ةا نليتحقة نلة النفٓةلن نتوةال  نا  فيقةهللانإلاإنةونهة هننلةزررننإلا ةمنباإلانجدنتن   ن افعنألَا

نل بنأر  ىنأنونحممنجابتعننارن  يهةان ةدنبوةلهنأبنةا هننل ةررةن  ة كنن-رح هللان - زلنلوديدنبدن زلنل ح دن

نلو ةةةةلن ةةةةارمنن  ةةةة    ننلًةةةة ين  ننإلا ةةةةمننةةةة  ا نبةةةةدن زةةةةلنلوديدن  ننةةةةو رنن-رح  ةةةةمن -هةةةة هننلةةةةزررن
ً
ةةةة ال -َا

 .-حنظهللان 

 ننلتو ي ةة نك حٗةةعن   ةةعنفةةينن هةة عن ًةةار  ننلتن يةةعنفةةينبررنةةانكن ةة درن   ةة ناأكةةلتنأ نهةة نننلُةة  ننلٗبةة

نيع,نايت ن من  ننحتيازاتنن  ننلو ل,ن  ً فني  قينبأرنةهللاننإلاإنس  نايت  زنبخ نبتهللاننلخقافيعناه يتهللاننلٖ 

نل ك يةاتننلصة يعنن خ هةعننلتة نبةلأتنفةين خة ي
ً
ن ةلريبيا

ً
لن ة نررنايحق ن زلأننإلاًاركعننإلاجت ويعنايك  نرنفةلن

نلتت نفةةة نا تكا ةةلن ةةة نرؤيةةعننإلا  مةةةعن
ً
نكز ةةرن

ً
,ن4252 ت  ةةزةنئلةة ننةةة  ننلو ةةلننلتةةة ن  ليهةةانئرنرةنن جا وةةةعننهت ا ةةا

 .لتنويلنرارنن جا واتنفينانتخ ارنبُنا عنؤلا ها نائ ف ن هزعننإلاًاركعننلنا  عنل   أةنفينن  ننلو ل

 جا عين   ن قليمنن خل ةعننلٗزيةعنانلتو ي يةعنبةلنا التننللكت رةنهلىننلو يل:نالنيقتُ نرارننإلاهتًنىنن

يتوةةةلنهنئلةةة نر ةةةمننلزحةةةذننلو  ةةة نار ةةةمننلزاحخةةةاتنب زةةةهللان ةةةاٍنحيةةةذنأجزتةةةتننللرننةةةاتناألاحُةةةا نتنْةةةو ن

 هةةةةاه هللاننإلاةةةة أةن  ةةةة ن هةةةةت ىننلوةةةةالمنفةةةةين جةةةةاالتننلزحةةةةذننلو  ةةةة نانلُةةةة ينلةةةة لمن  ةةةةلتنن جا وةةةةعنئلةةةة نر ةةةةمن

 .كدننلزح ثننلص يعنبا جا وعنلزاحخاتن دن ر نب ن لن تولرةنيقل  ان   

اأ  نةةةتن وةةةالين ةةةلي ةنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دن ةةةدنئٖةةةر نزةةةاةدةننل يةةةارةنل زاحخةةةاتنفةةةيننلو ةةة من

نلصةةةة يعنلتكةةةة  نن جةةةةاةدةنألاالةةةة ن ةةةةدنن   ةةةةاننلتةةةة نتهةةةة هلفننلزاحخةةةةاتن فقةةةة٘ نفةةةةينز يةةةة ننلقٗا ةةةةاتنا  ةةةة ن ةةةةلن

نلزحةةة ثنن خاَةةةعنبصةةة عننإلاةةة أة,نانةةةتك  نبةةةأد ن ننةةة نةننإلاهةةةت ياتنانةةة ركدنن جةةةاةدةنفةةةين لةةةخ هانألاالةةة ن  ةةة ن

دننلغالي  . جاةدةن اإلايعن نٗ  ن دنرحابنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دنا دنه نننلٖ 

 قةة ندلةةمنألقةةىنَةةاح ننلهةة  ننإلا كةةينألا  ةةرنفيُةةلنبةةدنبنةةلرنبةةدن زةةلنلوديدنأ  ةةرن نٗقةةعننل يةةاّ,ن   ةةعن ةةا ن

بافتتةةةةا نهةةةة ننن-حنظةةةةهللان -  ننإلا ةةةةمننةةةة  ا نبةةةةدن زةةةةلنلوديدن  ننةةةةو رنفيهةةةةا:ن يةةةة فن ن ةةةةارمنن  ةةةة    ننلًةةةة ين

دنن خ رنانلن ا ,ناه ننننلُ  ننيابعن نهللا اه ننل بنرنةمني زهللانبتحقي نرنحعننإلا نٖدنا  زيعننحتيازا هللانفينٖا

نلُة  نيةةاهلن  ةة ندلةمن ةةدن يةةارنتنهة هننلةةزررننلتةة ن تزةاربنرنةةةمنفةةين  ةلنن خ ةةرنانلت زةةهللاننلهة يمننحةة نرفوةةعن

دنا دةنأبناةهللانه ن  .نلٖ 

نفينن-رح هللان -اأْاف:ننإلا من زل نبدن زلنلوديدن  ننو رن
ً
بلأننل ح عنان تُ ننلد دنا لننولنانز يوا

دنبت زيها ةةهللانائريةار هللاناحد ةهللانا  زيهةةهللاننلهة يمنفةةين ةلن ًة ا نبةةأ نينجةدنفةينا تةةهللاناالن جةا نل تةةأ  رن هة نننلةٖ 
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هةانبًةكلنزيةلنائنةا ..نن   ةلن ن  ة نهة نننلوٗةا نن جيةلناهانحدنألا نن  ونهة هننلهيانةعنن  مي ةعناظ  ر 

انل نتةةة ن ةةةدنهةةة ننؤلا هةةةا ننلةةة بنٖ ةةة ن ةةةدن ةةةلنئ هةةةا نفةةةيننإلا  مةةةعنأ ناليح  ةةةهللان ةةةدنر اةةةةهللا,نلقةةةلننةةةولتنب ةةةان

نةة وتنارأيةةتن ةةدن   ةةزنفةةينهةة هننإلانًةةأةننلٗزيةةع,نف هتًةةنىننإلا ةةمن زةةل نبةةدن زةةلنلوديدنن جةةا عينبةةل ن ةةدن

ٗي٘ننإلانً تننلو  يعنا ُ ي  انا نني هانان تيارننلتخُُاتنا حليلنفا  يعنحيذنأنتهىنبهللاننلو منفين خ

دن نأ ن ةةة ىننلك كزةةةعن ةةةدنأبنةةةا ننلةةةٖ 
ً
نإلانًةةةأةنفةةةيننإلاهةةةإاليعنازت ا يةةةع,نا ا هةةة نن خةةةاٖ نايجوةةةلننلق ةةة ن نو ةةةا

 ." ائنا هللانفين خت  نأ هامننإلاهتًنىنيق را ننلو لنؤلارنربنانلٗب نفالغ مننلٗي نيإتينأ  هللانٖي 

ٓةةةة دنن  نةةةةلنف ةةةةمناجةةةةاةقين ةةةةدن هتًةةةةنىننإلا ةةةةمن زةةةةل نبةةةةدن زةةةةلنلوديدنن جةةةةا عينان خةةةةل اتننلٗزيةةةةعننلتةةةة نا 

يقةةةةل  انانإلا نكةةةةدننلزحخيةةةةعننلتةةةة نيتٓةةةة نهانائةةةة ن لننلتو ةةةةيمنألا اري يةةةةعننلٗزيةةةةعنائةةةة ن لننلتةةةةلري ننلصةةةة يعناأبةةةة حن

نظةةةةةيمنؤلارنربنانلتخُصةةةةة  ننلتج  ةةةةةزنتننلتقنيةةةةةعنفةةةةةيننإلاجةةةةةاالتننلٗزيةةةةةعنانلتو ي يةةةةةعناا ُةةةةةا ,نئْةةةةةافعنئلةةةةة ننلت

 .نلٗب 

نبهةةة هننإلانانةةةزعن ةةةدننإلاةةةلي ننلوةةةامننلتننيةةة بن
ً
ن ةةة  اريا

ً
افةةةين تةةةامنن  نةةةلنتهةةة مننةةة  نأ  ةةةرن نٗقةةةعننل يةةةاّنرر ةةةا

 .إلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عي
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ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل اجلبِؼٟ ِفخشح «: اٌش٠بض»رشوٟ ثٓ ػجذاهلل ٌة
 ٌٍٛطٓ

 

ة نَةةاح ننلهةة  ننإلا كةينألا  ةةرن   ةةينبةةدن زةل نبةةدن زةةلنلوديدن ليةة  ن هتًةنىننإلا ةةمن زةةل نن جةةا عين َا

ننجةةةاحن ظةةةيمنب  نفقةةةهللانا ج  زن ةةةهللانن  ليخةةةع,نبكةةة نررهن»هللانبجا وةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دنفةةةيننل يةةةاّنبأنةة

 .نلهو ريع

,نأ نيتكا ةلنهة نننلُة  نفةينزا وةعن كة  ن-رح ةهللان -ه نن ان ا نينظ نئليهللاننإلا ةمن زةلن ن«: نل ياّ«ا ا نلة

د  .« نخ ةنل ٖ 

نأه يةةةةةةعننإلاهتًةةةةةة
ً
نياتنا ةةةةةةاب :نأ ننفتتةةةةةةا ننإلاهتًةةةةةةنىنبتخُُةةةةةةا هللاناأ هةةةةةةا هللان ج ةةةةةةرن خل ةةةةةةعننإلاةةةةةة نٖد,نا إكةةةةةةلن

نئلةة نأ نهةة هننإلاهتًةةنياتنتهةةتنيلن ةةدن حةة ريد,ن حةة رننلٗةة نك  نةةع,ن
ً
ن جا وةةعن خل ةةعن  نةةعننلٗةة ,ن ًةة رن

ن
ً
ا حةةة رنن جا وةةةعنبو    ةةةاناررننةةةاتهانا ٗزيقاتهةةةا,ناهةةة ننبةةةرنيةةةمن نيةةةلنل ٗالزةةةات,ن  نن جةةة ننلوةةةامنيكةةة  نزةةة ن

 
ً
نٖزيا

ً
 .   يا
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 ٚاٌؼطبء اٌزطٛػٟ بٔرباطب

 نل اننفتتحتنح منَاح ننله  ننإلا كيناليننلو لنناة نرةملون ج وننل حرن ناحي ننللن  يعنرةملوننلتجنعن

نيعنإلاكافحعننإلاخلرنت,ن زلنأيامنحنلن  تقىن ن رنمنن رةننلوٗا ننلتٗ  ي ,ننل بننظ تهللانأ انعننل تجنعننلٖ 

نيعنل   ايعن دننإلاخلرنت,نبالً نكعن  نزا وعنألا  رةنن رة  .نلٖ 

ن  فةةةا نهةةة هننلًةةة نكعن خبةةةتنلتج يةةة نأ ننإلاًةةة ا ن ن ةةةدننلمخ ةةةرنحقةةة ن ةةةل ن «ن ةةةرنم » ننإلاخةةةلرنت ن ةةةد نل   ايةةةع ننلةةةٖ 

ةةةةةاننإلاخةةةةةلرنت ن ةةةةةد ن اليةةةةةع نبملبةةةةةع ن يجةةةةةار ننإلالرانةةةةةع,نننةةةةة رن يجيتهللانافةةةةة نانلٗ  حةةةةةاتننلةةةةة ؤى ناتبنةةةةةنبةةةةة  ن َُ 

د,ناتوديدنر مننل رن لننلقان نيعنانلتٗ  يةعنانل  اةيةعنانلتٗ ي يةعن ة ن افةعننلقٗا ةات,ناأه  ةاننلقٗةا ن نلٖ 

 .نلنهاتي

انل لفن دندلمنئيجارنرنةلنتنفين جا ننلو لننلتٗ  ينإلاكافحعننإلاخةلرنتنانل  ايةعن نهةا,نا نويةلننلٗا ةاتن

نلتةةة نن4252ْةةة دنألاهةةةلنفننلوا ةةةعنفةةةينرؤيةةةعننإلا  مةةةعننلًةةةزابيعناننةةةتخ ارهانل فةةة ننإلاهةةةت ىننلخقةةةافينل  جت ةةة ,ن

تهلفنلتن يعنا  نيخنن  ةونازت ةا ينا  نةيخنجقافةعننلو ةلننلتٗة  ينان خة ارنب  ية  ن تٗة  نفةيننإلاجت ة ن

 .نلهو رب

ئ ن خقيةةةةة ننإلاةةةةة أةنا   ي هةةةةةانلتُةةةةةزصنأرنةنفا  ةةةةةعنل   ايةةةةةعن ةةةةةدننإلاخةةةةةلرنتن وةةةةةلن ةةةةةدنأهةةةةةمنألاهةةةةةلنفننلتةةةةة ن هةةةةةع ن

ن ن ن نن ةةةةةرنمن حقيةةةةة نننةةةةة رن يجيتهللاناأهلنفةةةةةهللا,ننإلاًةةةة ا ننلةةةةةٖ  ن ةةةةةرنمنلتحقيق ةةةةةا,نانةةةةة فنيتةةةةةاب ننإلاًةةةةة ا ننلةةةةةٖ 

 .باإلاديلن دننلً ن اتنانلنواليات
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 «دذاٌزٛ»د. اٌ بحلٟ: اٌزذ ً ادلجىش ِفزبح اٌزؼبًِ ِغ اضطشاثبد 

مثبٟٔ  ذِبد رؤ١ٍ١٘خ ٚػالج١خ ٠ٛفش٘ب ِشوض منٛ اٌطفً مبغزشفٝ ادلٍه 
 ػجذاهلل

نةةةةا نب هتًةةةةنىننإلا ةةةةمن أكةةةةلننلةةةةلكت رنَةةةةا ننبةةةةدن ح ةةةةلننلُةةةةال ينرةةةةةملون  كةةةةدنن ةةةة ننلٗنةةةةلنارةةةةةملون هةةةةمنألٖا

نإلازمةة ن زةةل نبةةدن زةةلنلوديدنن جةةا عينبجا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دنأ ننلتةةةخيِننإلازمةة نانلتةةل لن

 Autism Spectrum) نلهة   ننإلازنة ن  ة ننل ةرنه  نهة ننل ك ةزةنألانانةيعنفةينن  ةلن ةدننْةٗ نبنٖية ننلت حةل

Disorder ASD) ا ق يةلنأجة هننلهة ب ن  ة ننإلاُةابناألانة ةنانإلاجت ة .نك ةانأ ن أهيةلنا ةلري ننلقة ىننلبًة يعن

ةٗ نباتنا   ننية ننل ةرن لننإلاخت نةعنإلاهةا لةننإلاُةابننإلا نيعننإلاتخُُعن وت رنأهمنأر ا ننلتوا لن ة نهة هنْا

http://www.alriyadh.com/1582426
http://www.alriyadh.com/1583416
http://www.alriyadh.com/1583416
http://www.alriyadh.com/1583416
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 .اأن  هللا

ننلت حةةل,ن ةةا ن افي ةةانيحتنةةلن هتًةةنىننإلا ةةمن زةةل نبةةدن زةةلنلوديدنن جةةا عينبةةالي مننلوةةال  نل ت  يةةعنب ةةّ 

ةةنهللانأحةةلن  نكةةدننلت  ةةزنب هتًةةنىن نلُةةال ينئ ن  كةةدنن ةة ننلٗنةةلننةةينتتصنفةةيننل بةة نألا  ةةرن ةةدنهةة نننلوةةام.نبَ 

وديدنن جةةةا عينليكةةة  نن  دزةةةانا  زوةةةان  ةةة ننإلاهةةةت ىنؤلا  ي ةةة .نا ةةةلنبةةةلأنبانةةةتقٗابننإلا ةةةمن زةةةل نبةةةدن زةةةلنل

.نالنتنئل نأ نن خل اتننلت نيٓٗ  ن
ً
ناراليا

ً
نلمنا نتننإلات  زةن دندابنن خ رةنفينه نننإلاجا نانإلاو ف  ن ح يا

لتخُُةةةاتنبهةةاننإلا كةةدنتًةةة ل:ننلتةةةخيِننإلازمةةة ن ةةدن ةةةر ننإلاهةة حاتناننلتقصةةة  .ننلتقيةةيمننلًةةةا لن توةةلرنن

ةةةةٗ نباتن اؤلازةةة ن نتننلتةخيُةةةيع,نب نةةةا لننلتةةةةل لننإلازمةةة ,ننلتأهيةةةلننلٗبةةة ,ننإلاوا جةةةةعننلٗزيةةةع,ن وا جةةةعنْا

نلهةةة  كيعننلًةةةةليلة,ننلتةةةةلري نانلتو ةةةةيمنل  هةةةةتنيلننلةةةةلن  ينان خةةةةار ي,نانلتوةةةةاا ن ةةةة نن ج ةةةةاتنألا ةةةة ىنائنةةةةا ن

 .نلً ن ات

ٖنةةا نفةةين  ح ةعننلٗن لةةعننإلازمةة ةنايةةإربنئلةة ناأاضةننأ ن نلت حةةل نهةة ننْةةٗ نبنن ةة ن ُةب ننةة   ينيُةةمل نألا 

َةةلنانلتنا ةةلنازت ةةا ين ةة ننةة  كنن ٗةةين  ةةرن نيةةلناح  ةةاتن  رريةةعنان ٗيةةعن ةة ن   ةةلننةة  يناك ةة نفةةيننلت ن

ٗ نبنئل نفقلننلمخ رن دننإلا ارنتننإلا  عنلن  ن نبزؤنألاييا ن  رننل ظينيع.نايإربنه ننْا اهت امننإلانٕ 

نئلةة نفةة  نكز ةةرنبةة  ن  ةة ننلٗنةةلننلد نةة نا  ةة ننلن ةة ناكةة لمننلٗنةةلن ةة نننتكانةةاتن تناا ةة
ً
عنفةةيننلقةةلرنت,ن إريةةا

 .نلو  ننلوق ي

ا إكلنأه يعن  كدنن  ننلٗنل,ن ا نئ نئ ًا ن  كدن  زعينل توا لن ة ننْةٗ نباتننلن ة نانلهة  كنا ةلري ن

 يةةةةعن  ةةةة ن هةةةةةت ىنبةةةةةال نألاه ائنتةةةةارننلقةةةة ىننلوا  ةةةةعننإلاختُةةةةةعنا  ةةةةلنألابحةةةةاثنانللرننةةةةةاتندنتننلور ةةةةعنأ ةةةة 

ن ,نانةةةيحلثننلمخ ةةةرن ةةةدننلقةةةيمننإلآةةةافع, حيةةةذن زا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دنا  ةةة ننإلاهةةةت ىننلةةةٖ 

نةةةةيح لنرنةةةةالعن قةةةةليمن ةةةةل اتنا اةيةةةةعناتةخيُةةةةيعنا رزيةةةةعنل  ُةةةةاب  نباْةةةةٗ نباتنن ةةةة نانةةةة  كنفةةةةينبملبةةةةعن

 .أ اري  ن تقلمَليقعنلذن ةن   مدةن   ننلٗنلنا دن زلنف  ن ختُعن اليعننلتأهيلنائج ن
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 جب ضح ٌجبدضبد اٌؼٍَٛ اٌ ذ١خ جببِؼخ ٔٛسح

 

أٖ قةةةتنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دن  خ ةةةعنب  كةةةدنأبحةةةاثننلو ةةة مننلصةةة يعننلتةةةاب نإلاهتًةةةنىننإلا ةةةمن

 . زلنلوديدنن جا عين زاةدةننل يارةنل زاحخاتنفيننلو  مننلص يع ن  رن    نن جا وعنؤلالم را ي زل نبدن

ا ةةةأتينزةةةاةدةننل يةةةارةنل زاحخةةةاتنفةةةيننلو ةةة مننلصةةة يعنفةةةين ا  ةةةانألاا نانلةةة بن ُةةةِن لصةةة عننإلاةةة أةنفةةةيننإلا  مةةةعن

نيةعنل زحةذننلو  ة نفةيننإلا  مةعننلو ئيةعننلهةو ريعنننلو ئيعننلهو ريع ن  ز عنل ؤيةعنؤلانة رن يجيع ,ن4252نلٖ 

 ن.انلت نتهلفنئل ن حقي ننلت ن نانلت  زننلزح  ناتهيبعننلزملبعننلزحخيعننإلاحندة

تهةةةةلفنن جةةةةاةدةنئلةةةة نتةةةةةجي ننلزاحخةةةةاتنفةةةةيننإلا  مةةةةعنائةةةةذننلةةةة ا ننلتنافهةةةةيعنبيةةةةنهمنل تقةةةةلمنبأبحةةةةاثن تخُُةةةةعن

ًةةةةا  عنانلتن  يةةةةعننإلاهةةةةتلن عنفةةةةيننلقٗا ةةةةاتننلزحخيةةةةعنانلتةةةة ن ةةةةدنأه  ةةةةانألابحةةةةاثنتهةةةةع نئلةةةة ن حقيةةةة نن جةةةة رةننل

http://www.alriyadh.com/1584113
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ةةةافعنئلةةة ن  زيةةةهللاننلزحةةة ثن نلٗزيةةةعنا ٗةةة ي نن خةةةل اتننلصةةة يع,نائالةةة نتن ةةةانيتو ةةة نبأبحةةةاثنصةةة عننإلاةةة أة,نباْ 

انللرننةةةةةاتنب ةةةةةانيحقةةةةةة نأهةةةةةلنفنبنةةةةةا نن تُةةةةةةارن جت ةةةةة ننإلاو فةةةةةعناتةةةةةةةجي ننلو ةةةةةلننلزح ةةةةة نفةةةةةةيننإلا  مةةةةةعنانل قةةةةةةين

 .ب هت نه
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 ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل اجلبِؼٟ ٠ٛفش سدٍخ ال ٚسل١خ دلشضبٖ
 

يٗزةة ن هتًةةنىننإلا ةةمن زةةل نبةةدن زةةلنلوديدنن جةةا عينبجا وةةعننةة رة,نأحةةلثنن خةةل اتننإلاو   ا يةةعنانلتقنيةةعن

  ةةةةرننظةةةةامن و   ةةةةاتينَةةةة ينالنارقةةةةي,ن زنةةةة ن  ةةةة نأ  ةةةة ننإلاوةةةةاي رننلصةةةة يعنانلتقنيةةةةعننللاليةةةةعننفةةةةين  نفقةةةةهللاننلٗزيةةةةع

نيحتة ىنبةهللانبة  ننإلاهتًةنياتن
ً
 ل   انبأحةلثنألاز ةدةناألانظ ةعننلتقنيةع,نننٗر ةان ةدنرؤيةعنأ نيكة  نن  دزةا

 .ن جا ويعنفيننإلا  معنلت ف رنأ   ن هت ياتننل  ايعنب انيحق ن ٗ واتننإلا ض ى

ي ننلوةةامننلتننيةة بنل  هتًةةنىنر.نأح ةةلنبةةدن ح ةةلنأب  زةةاة:نأ نهةة هنألانظ ةةعن ةةلنبنملةةتنلتهةة يلناأاضةةنننإلاةةل

ةةةةة  نئلةةةةة ننإلاو   ةةةةةعن  رح ةةةةةعننإلاةةةةة ئ نا ل تةةةةةهللا,نا   مةةةةةدةن  ةةةةة نن جةةةةة رةننلواليةةةةةعنانةةةةة  عنن خل ةةةةةعنانةةةةة  لعننلَ 

 .ا  عنلص يحعن دن زلننإلا ئنا قل يننل  ايعننلص يعن  ان ه لنن  عنن خادننلق نرننلٗب نبٗ يقعنف

 ةةةدنزانزةةةهللانبةةةّ  ننإلاةةةلي ننلتننيةةة بنل  و   ا يةةةعنانلتقنيةةةعنباإلاهتًةةةنىنم.ن الةةةلننلهةةةر ع:نأ نرح ةةةعننإلاةةة ئن زةةةلأن

بتةةةة ف رنأز ةةةةدةنن خل ةةةةعننل ن يةةةةعننلتةةةة ناح ةةةةتنفةةةةين خت ةةةة ن  نفةةةة ننإلاهتًةةةةنىن رنرةن  ن يةةةةلننإلاةةةة نزو  نبمنةةةةا ةن

ٗةةة رةنلقةةة ن ةنا ح يةةةلنبيانةةةاتننإلاةةة نزو  ن اليةةةع,نا حتةةة بنهةةة هنألاز ةةةدةن  ةةة نأنظ ةةةعننلزُةةة عن  ةةةرننل  هةةةيعننإلات

ا حقي نأ   ن واي رنألا ا نان ج رة,نيتز ندلمن  ح عنانتظار,نحيذنيتمن  زيهللاننإلا ئن دن ر نياياتن

ن ة  يعنا ةدن ةةر نرنةاةلننُةيعن  زةهللاننإلاةة ئنإلاكةا نانتظةارنأان   ة ننلويةةارةننإلاحةلرة,ن ة نن  ةةٍ    ةيةعنَا

ةة  ن ةةلن ةة ئن  ةة ن ق يةةلنا ةةتنانتظةةارنئلةة نأ ةةلن حةةلن  مةةدن ةةدن ةةر نْةةز٘ننإلا ن يةةلنبال  ةةتننإلاحةةلرنلَ 

انظامنل  ناةلننلنُيعنلتحقي نرح عنالنار يعن ج ي ن HIS ارئٗتنألاز دةنز يو انبنظامننإلاو   اتننلُ ي

ن خةةةل اتننإلاقل ةةةعنل   ن يةةةلنانلويةةةارنتنانلُةةةيلليعنانإلاخت ةةةرناألايةةةوع,نا ةةةدنز ةةةعنأ ةةة ىن ملهةةة نهةةة هننلتج ئةةةعن

زةةا  ةة  نل  و   ةةعننلٗزيةةعنأاننلتحاليةةلنأانألايةةوعنن خاَةةعنبةةاإلا ئن ةةدن ةةر نن  ةة نألٖا ا قةةل ينن خل ةةعننلَ 

 .%322نلنظامنل    نؤلالم را ين  نانتغنا ن دننإلا ناتننل ر يعنبنهزعن

اأْةةافنم.ننلهةةر ع:نأ نرح ةةعننإلاةة ئن ختةةتمنب نةةالعننُةةيعن ُةة هللان  ةة نز نلةةهللانبوةةلننن هةةا نحيار ةةهللانل  هتًةةنىن

ئلم را ةةةةةينلتقيةةةةةيمنن خل ةةةةةعننلتةةةةة ن  قاهةةةةةانأجنةةةةةا نهةةةةة هننل ح ةةةةةعننلورزيةةةةةع,نلهةةةةة ا نرأبننإلاةةةةة ئنا حهةةةةة  نبٗ ةةةةة ن

ن خةةل ات,ناتوةةةلنرح ةةعننإلاةةة ئن  ةةةرننل ر يةةعنفةةةيننإلاهتًةةنىنرح ةةةعنف يةةةلةن ةةدنن   ةةةانحيةةذنئ ن هتًةةةنىننإلا ةةةمن

نلتقنيةةةةةعن زةةةةةل نبةةةةةدن زةةةةةلننلوديةةةةةدنن جةةةةةا عينأا ن هتًةةةةةنىنزةةةةةا عين  ةةةةةلن  ةةةةة نرئةةةةة٘نار ةةةةةلنا  ن  ةةةةةعنألاز ةةةةةدةن

 ن خاَعنبارنرةننإلا ن يلن  نألانظ عننلٗزيع

http://www.alriyadh.com/1584397
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 م1101-أبريل   - 02 - هـ0328 – رجب - 05 -الخميس

 

 

 جب ضح د١ٌٚخ دلغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل اجلبِؼٟ

بنةةةةتن زةةةةلنل ح د,ن  ةةةة نزةةةةةاةدةننةةةةا ن هتًةةةةنىننإلا ةةةةمن زةةةةل نبةةةةدن زةةةةلنلوديدنن جةةةةا عينبجا وةةةةعنألا  ةةةةرةننةةةة رةن

ن ج ويعنألا  ركيعنلنظمنئرنرةننإلاو   اتننلص يعناحُ لهللان   ن ُني ننإلاهت ىننلهارمنليك  نألاا ن دن

بةة  نز يةة ننإلاهتًةةنياتنن جا ويةةعنفةةيننإلا  مةةعننلتةة ن حقةة نهةة نننإلاهةةت ى,نادلةةمنبوةةلنأ نحقةة ننإلاهتًةةنىن ةةلن

ةنفينننتخلنمننإلا  ننلُ ينؤلالم را ةينا افةعننلتٗزيقةاتننإلاتٗ زاتننلت ن ت خلنفين ٗزي نأ   ن واي رنن ج ر

 .نلص يعنؤلالم رانيعنانلت نتودحننل  ايعننلص يعنا ق  اتننر عننإلا ض ى

ازةةا نئ ةةر نحُةة  ننإلاهتًةةنىن  ةة نهةة هنن جةةاةدةن ةةر ننإلاةةإ   ننل نبةة نلتقنيةةعننإلاو   ةةاتننلصةة يعنفةةيننلًةة  ن

حيةةةذن ًةةة لن ُةةةني نز ويةةةعننظةةةمنئرنرةننإلاو   ةةةاتننإلانوقةةةلنفةةةين لينةةةعننل يةةةاّ,ن ”HIMSS 17“ ألاانةةة٘

ج ةةةةا ين  نحةةةةلن زةةةةلأن ةةةةدن هةةةةت ىننلُةةةةن نئلةةةة ننإلاهةةةةت ىننلهةةةةاب نلتقيةةةةيمن ةةةةلىنننةةةةتخلنمن HIMSS نلصةةةة يع

نإلاهتًةةةةنياتنا  ظين ةةةةانلتٗزيقةةةةاتنأنظ ةةةةعننإلاو   ا يةةةةعنانلتمن ل زيةةةةاننلصةةةة يع,نابهةةةة نننلتٗزيةةةة نيكةةةة  نب نةةةة ن

ةةةةةلنا تابوةةةةعننلتقةةةةةلمنن  اَةةةةلنفةةةةةين ةةةةة  ننإلاهتًةةةةنياتنَر ؤلاينةةةةا نب تٗ زةةةةةاتن ةةةةلن ةةةةةدنهةةةة هننلنبةةةةةاتنبهةةةةلفننلَ 

نفةةةةةين جةةةةةا ن ٗزيةةةةة ننظةةةةةمننللةةةةةجرتننلصةةةةة يعنؤلالم رانيةةةةةعنائالتةةةةةالين
ً
ل   ح ةةةةةعننلهةةةةةابوعننلتةةةةة نتوةةةةةلنألاكثةةةةةرن قةةةةةل ا

 . حه  ن هت ىننر عنافواليعننل  ايعننإلاقل عنل   ض ى

ا  رننإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينر.نأح لنبدن ح لنأبة ن زةاة,ن ةدن

نةةةةةوار هللانبهةةةةة ننؤلانجةةةةةاحنا ةةةةةلمنزديةةةةةلننلًةةةةةم نلن يةةةةة ننإلاو   ا يةةةةةعننلةةةةة بنحقةةةةة نهةةةةة ننألا ةةةةة ,ن إكةةةةةلننأ نحُةةةةة  ن

,نايةأتي
ً
نل ؤيةعننإلاهتًةنىنليكة  نننإلاهتًنىن   نه نننلتُةني نفةيننلهةنعننلتًةغي يعنألاالة ن وةلنئنجةاحن

ً
 حققةا

 .ن  دزانيحت ىنبهللانب  ننإلاهتًنياتنن جا عينفيننإلا  مع
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 جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٕضُ اىل ػض٠ٛخ ادلىزجخ اٌشل١ّخ
 

ا وةةتناكي ةةعنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنل لرننةةاتننلو يةةانانلزحةةذننلو  ةة نر.نهةةلىننلةة هيب ,نانإلاًةة فن  ةة ننإلامتزةةعن

نانإلاةإ   ننلةلالينل تو ةيمننلوةاليننلهةاب ن نل   يعنب حنرةننلتو يمنر.ن زلن   يلننلهة ي ا ,ن  ة نهةا ٌننإلاوةّ 

جا وةةعنفةةين ٓةة يعننإلامتزةةعننل   يةةعنلوةةامنب لينةةعننل يةةاّ,نن نا يةةعنبةة  نن جا وةةعنانلةة حنرة,نتهةةلفنالنٓةة امنن 

م,نك ةةةةان تةةةةيصنلتجا وةةةةعنبج يةةةة ن نهةةةة ئيهانانةةةةتنارةن ةةةةدن ا ةةةةلةنبيانةةةةاتنينةةةةلررن ح هةةةةانأكثةةةةرن ةةةةدن  هةةةةعن4239
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 . ري  نبحذ,ناار عن   يع,ناكتابنر   

,نأ ةةتننل ريةةةعن  ةةدنزانةة ن  ةةة ,ن ةةل تنزا وةةعنألا  ةةةرةننةة رة,ننلهةةبت,ناريةةةت ن  ةةلنْةة دنفواليةةةاتننإلاوةةّ 

 ,نألاالة ن
ً
 حةتن نة ن ن نلزملبةعنن جا ويةةعننإلاحنةدةنل ٗالزةاتن  ة نؤلابةلن ناابتكةةارنزا وةعنألا  ةرةننة رةنأن  دزةةا

 ةةةل  هان  يةةةلةنيةةةإا ننلٗالزةةةاتنبا جا وةةةعنر.نلي ةةة ننإلاٗزقةةةا ي,نا هةةةا لةناكي ةةةعنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنل ةةةل من

 .نلتأهيلنر.نلينانح ارنألا اري  نان خل اتننلٗربيعنر.نف  ننلوهم ,نا  يلةن  يعننلص عنا   م

اح  تننل ريعننلخانيعن ن ن ن رارننلً ن اتننللاليعنفينب ن لننللرنناتننلو يةانا زةاررنتننلت  ةزنفةين حقية ن

نرؤيةةعن4252رؤيةعن لتٗة ي ن ٗةةا نن4252 ,نانلتة نألق هةةانر.نف حيةعن  ننةي ,نار.ن  ةةانن  ةارحي,ن ةةمن رل ةان ةّ 

ألا  ةةةرةننةةة رةنفةةةينر ةةةمن هةةة رةنباحخاتهةةةانل  هةةةاه عنفةةةين حقيةةة ننلتن يةةةعننلتو ةةةيمنانلزحةةةذننلو  ةةة ,نارارنزا وةةةعن

نيةةعنل زحةةذننلو  ةة  ننإلاقل ةةعن ةةدن نإلاهةةتلن عنل    مةةع,نك ةةان ٓةة نتننل ريةةعنننةةتو نّن زةةاررةن نل يبةةعننلٖ 

زا وةةةعنألا  ةةةرةننةةةة رةنل  هةةةاه عنفةةةةيننلتخٗةةةي٘نل زحةةةةذننلو  ةةة ن  ةةة ن هةةةةت ىننإلا  مةةةعنا  ظيةةةة ن خ زا ةةةهللانب ةةةةان

 .4252عنيخلمنأهلنفنرؤي
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طٍك فؼب١ٌخ ا١ٌَٛ اٌؼبدلٟ ٌٍزٛدذ.. اخل١ّظ
ُ
 جبِؼخ ٔٛسح ر

ز ويعنأن ن نظمنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلننل ح دن  خ عنبقهمننل ربيعنن خاَعنبك يعننل ربيع,نبالً نكعن  ن

ْةةةةةة نن:365يةةةةةةوزا نن3نلت حةةةةةةلنن خ ريةةةةةةعنن خ ةةةةةةملون هةةةةةةةننليةةةةةة مننلوةةةةةةال  نل ت حةةةةةةلنبونةةةةةة ن ن يةةةةةةزابننلت حةةةةةةلنبةةةةةة  نن  ا

ن ةة ننليةة من
ً
انإلاهةةتقزل ن حةةتنر ايةةعنحةة منَةةاح ننلهةة  ننإلا كةةينأ  ةةرننل يةةاّننةة  نألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن ح ةةل,ن دن نةةا

 .نلوال  نل ت حل,نادلمنفين ا عننإلاإ   نتنب ق نن جا وع

نلت ز ةةاتنن جا وةةعنل هةة  نبةةلارهاننحةة نفبةةعنانتت
ً
ٓةة دننلنواليةةعن ليةة  ننلم ننةةا ننإلاُةةاح ,ننلةة بنيةةأتينرن  ةةا

دابناحتيازةةةةةةةاتنن خاَةةةةةةةع,نانل فةةةةةةةا نب هةةةةةةةةإالياتهانازت ا يةةةةةةةعنانلتن  يةةةةةةةعننلتةةةةةةة ن ح   ةةةةةةةةان  ةةةةةةة ن ا ق ةةةةةةةان جةةةةةةةةاه م,ن

نةاالتنانإلانانةةزاتننلواإلايةعنن خاَةةعناانةت  نرنب  نَة عنن ج ةة رنلتٗة ي نن خةةل اتننإلاقل ةعنل ةم,نااهت ةةامنباالحت

يصنحق   مناتو ي ننإلاجت  نبقٓاياهمناكينيعننلتوا لن و م  .بهم,نائ لنرننل ناةلنؤلا ر يعننلت   يعنلتْ 

ائينتنرةملهعن همننل ربيعنن خاَعننللكت رةن رنأب ننم ,نأ ننل لفننل ةملس  نل نواليعنه نتهة ي٘ننلٓة  ن  ة ن

 دندابننلت حل ,ننلت نلمن جلنه هننلنبعناهت امننلكافين دننل  ايعنااهت امنفبعندابننلت حلناهمن نلًزابن

 قارنعنب ابننلت حلنفيننإلا نحلنألا  ى,ن ن هعنئل نأنهللان دن نٗ  ناهت امننلوال  نبه هننإلا ح ةعناني انةانأ نهة هن

دنئ ن ةةةةمن  ظيةةةة ن ةةةةلرنتهمننإلا  ةةةةزةنب ةةةةانيخةةةةلمننلز ةةةةلن,نا ح يةةةةلندابننل ت حةةةةلن ةةةةدن جةةةة رن ت قةةةة  ننلنبةةةةعنجةةةة اةنل ةةةةٖ 

 .لتخل عنإلانتج  ندانننتقرليعن دنٖ ي ن لريبهمن   يلننلت ظين م

ةةة ننزةةة ن نتنائ ا ةةةعن ًةةة ا اتن اأاضةة تنن  ازةةةعننلةةة ننلو ةةةلننإلامخةةة ن ةةة نهةةة هننلنبةةةعن ةةدن ةةةر ننلزةةةل نفو يةةةانبْ 
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ليلننإلاو  ةاتنل ةم,ن ختِنبالزالغ  ن نهمن دنٖ ي ن أهي  منا ٗ ي ننقإن  تهمناتوديدهةا,نا ن يةعن ةلرنتهم,نا ة 

انلتنهةةةي ن ةةة نن ج ةةةةاتننإلاخت نةةةعن  ًةةةةا ن  نكةةةدنلًةةةةزابننلت حةةةلننلتةةة نتو ةةةةلنبةةة  ننلًةةةةزابننلت حةةةلي  نانلقٗا ةةةةاتن

ناظينيةةةةعن نانةةةة ن لرن ةةةةهللانا تةةةةابو همن ألا ةةةة ىنا حةةةةا يننإلاوةةةةاي رننلواإلايةةةةعن ةةةةدن ةةةةلري ننلًةةةةابننلت حةةةةلبنا ةةةة ف رنفةةةةٍ 

عنانلننهةةيعنان  يةةعنن  يةةاةننلتةة ننٗ ةةصنأ ن وملًةة  ها,نلٓةة ا ننجةةاح م,ن  ةةاننةةيإج نبةةرنيةةمن  ةة نحيةةاتهمننلصةة ي

ةةافعننلةة ننلقهةة عنا تُةةاريعننلتةة ننيمتهةةبهاننإلاجت ةة ن ةةدنٖ يةة ن ق يةةلننلةةل منارفةة ن هةةزعنانةةتقرليعنل ةةمن باْ 

 ن.ا ن همنا حقي ننل ض ىنل م

 ئ يةةةعناأيةةةارتنأبةةة ننةةةم نئلةةة نأ نهنةةةاكنأهةةةلنفنأ ةةة ىن ةةةدنٖ يةةة ن قةةةلنيةةة من ا ةةةلنلتقةةةليمن حاْةةة نتن تخُُةةةعن 

ٖزيعناأفٓلننإلا ارناتننلقاة عنفين لري نا أهيلندابننلت حلن  ان ه ٘ننلٓ  ن   نأه يةعننلزةل نب ًة ا اتن

ان ويةةةعن ٗزيقيةةةعن حةةةا يننحتيازةةةاتهمنانحتيازةةةاتننإلاجت ةةة نا   يةةةعنأنةةة ننلزةةةالغ  ن ةةةدندابننلت حةةةلنبأه يةةةعن أهيةةةلن

رنفيننل ربيةعنن خاَةع,ن تٗ وةعنأ نيكة  نيةوارنهة نننلزالغ  ,نانلتواا ن  ننإلاهتخ  يدنفين قليمن ل اتناانتخ ا

نلنواليعنُ نول,ناأ ن ه ٘ننلٓ  ن  ة نفبةعننلزةالغ  ن ةدندابننلت حةلنبحيةذننخة رنفةيننلنهايةعنبأهةلنفنانضة ع,ن

 انز ن نتن

 .  حلرة,نا يامن ً ا اتنان ويعن خلمنه هننلنبعناندايهم

تةة بن  ةة نك ننةةا ن  فيهةة ن ةةاة ين ُةةاح ,نان هةة عنيةة ك نأ نب نةةا لننلنواليةةعننةةيك  ن  ةة ن ةةلىن  هةةعنأيةةام,نيح

 ةةةةدننإلاحاْةةةة نتننلتخُُةةةةيعننلتةةةة نتهةةةة هلفننلوةةةةا    ن ةةةةدندابننلت حةةةةلنانإلاهةةةةتخ  ا ,ناألاهةةةةالي,ناأ ٓةةةةا نهيبةةةةعن

الزاتنن جا وات ربنٖا  .نلتلر ونبا جا وات,نانإلاهتًنيات,نانإلا ت   نب جا ننلت حل,نٖا
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 د. أثٛ ػجبح: رطج١ك ِجذأ احملبعجخ ٠ئعظ ٌضمبفخ ١ِٕٙخ ٚأ الل١خ

أكلنر.نأح لنبدن ح لنأب ن زاة,ننإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جةا عي,نبجا وةعن

دنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح د,ننل ؤيعن ن  مي عنلقيارةننإلا  مع,نانهت ا  اننإلاهت  نبتحقي ن لن انفيهللان  رننلٖ 

 .انإلا نٖد

افةةةةين ُةةةة يصنلةةةةة نل ياّ نج ةةةةدنأبةةةة ن زةةةةاةنألاان ةةةة ننإلا ميةةةةعنألا  ةةةةرةنا ةةةةان ٓةةةة ن هان ةةةةدن  ةةةةر,نحيةةةةذن  ةةةةتنئ ةةةةارةنز يةةةة ن

 .نلورانتننلزلالتنئل ن  ظنيننللالع,ن لني  نا هم ي  

نا ةةةا :نهةةة نننلقةةة نرن جهةةةيلنالهت ةةةة
ً
امننللالةةةعنبت زيةةةعننحتيةةةارننإلاةةة نٖدناتهيبةةةةعن ةةةلننلهةةةزلنالنةةةتق نرهن اريةةةانااظينيةةةةا

نبةةةةالوملٌننلمةةةة يمنان  يةةةةاةننإلادرهةةةة ة,نانلةةةةلف ن
ً
نئلةةةة نأ ن ةةةةدنيةةةةأ نهةةةة نننلقةةةة نرنيجوةةةةلننإلاةةةة نٖدن تنو ةةةةا

ً
,ن ًةةةة رن

ً
اأنةةةة يا

نإلازةةلأننلةة بنأكةةلتنبال ج ةةعنا تُةةاريعن ةةدن ةةر ن نويةةلن ًةةاركعننإلاجت ةة نفةةينبنائهةةاناتوديدهةةانبًةةكلنأك ةةر,ناهةة ن
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 .4252  يهللانرؤيعننإلا  معن

د,نا ةا نئ ن اأ  بنأب ن زاةن دن ظيمن قلي هنلذ  ننإلا كيننلم يمنب نصنرن ز  نلتجنة رننإلاة نبٗ  ن  ة نحةلارننلةٖ 

ناهةةة نيةةة ىن  فةةةا ننللالةةةعنإلاةةةدنيطةةة   نبتقةةةليمنأرانح ةةةمنفةةةيننةةةبيلن
ً
فةةةينهةةة ننألا ةةة ننةةةوارةنل ًةةةو ننلهةةةو ربن ةةةا ر

د,نا ًةة  نئلةة نئلةة نألا ةة ننإلا كةةينبا نةةا نأحةةلننلةة حرن نافةةتصن حقيةة نفةةين جااحن ةةهللا,ن ةةا نئ نهةة هنن خٗةة ةننلةةليدنانلةةٖ 
ً
رن

 جهةةةلن  ح ةةةعننلًةةةنافيعننلتةةة نتوملًةةة اننإلا  مةةةعنفةةةين  ةةةلننةةة  ا نن  ةةةدم,ناأكةةةلنأ نهةةة ننألا ةةة ننإلا كةةةينيإنةةةونلخقافةةةعن

ن   نأرن ن لننإلاهإال  
ً
 .  نيعناأ ر يعننتنوموننتاةج انئيجابا
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 اٌشش٠فني احلشِني  بدَ سػب٠خ ةذ

 جببِؼخ اجلبِؼٟ اهلل ػجذ ادلٍه ِغزشفٝ ٠فززخ اٌش٠بض ِٕطمخ أِري
 ٔٛسح األِريح

 

نَةةةاح ننفتةةةتصن-ن نحنظةةةهللان-ننةةةو رن  ننلوديةةةدن زةةةلنبةةةدننةةة  ا ننإلا ةةةمننلًةةة ين  نن  ةةة    ن ةةةارمن ةةةدننيابةةةع

ننإلا كةةةيننلهةة  نَةةةاح نبحٓةة ر ننل يةةةاّ,ن نٗقةةعنأ  ةةةرننلوديةةدن زةةةلنبةةدنبنةةةلرنبةةدنفيُةةةلنألا  ةةرننإلا كةةةيننلهةة  

ن ,نن  ةة مناحيةة ننلوديةةدن زةةلنبةةدن ن زةةلنبةةدن توةة نألا  ةةر ةةاح ننلةةٖ  ن زةةلنبةةدن   ةةينألا  ةةرننإلا كةةيننلهةة  نَا

نأ ون ها ن,ننلواإلايعنؤلِا هانيعننلوديدن زلنبدن ن زلننإلا منإلاإنهعننلتنني بننل ةملوننلوديدن زلنبدن 

 .نل ح دن زلنبنتنن رةنألا  رةنبجا وعنن جا عيننلوديدن زلنبدن ن زلننإلا من هتًنى

ن نٗقعنئ ارةناكيلنا والين,ننلوملس ىنأح لننللكت ر ننلتو يمناحي ن والينَا لهللانللىنن  هنننتقزا نفينا ا 

ن زةةةةلنبةةةةدن ن زةةةةلننإلا ةةةةمنإلاهتًةةةةنىننلتننيةةةة بننلوةةةةامنانإلاةةةةلي ن,ننلق  ةةةةين جةةةةلا نبةةةةدن ن زةةةةلنانةةةةتادننل يةةةةاّ

ننإلاهةةإال  ناكزةةارن زةةاةنأبةة ن ح ةةلنبةةدنأح ةةلننلةةلكت ر ننلةة ح دن زةةلنبنةةتننةة رةنألا  ةةرةنبجا وةةعن جةةا عيننلوديةةد

 . ننلٗب نانلكاررنباإلاهتًنى

ةةة   نافةةة ر  ن  ةةة ن رل ةةةاننٖ ةةة نبج لةةةعن ةةةامنجةةةمنئلم رانيةةةع,نل حةةةعن ةةةر ن ةةةدننإلاهتًةةةنىنبتليةةة  ن ةةةامننةةة  هنَا

نأ  ةةةرننةةة  ن  زةةةهللانبوةةةلها.ننلٗزيةةةعننلتخُُةةةيعنألا هةةامنارؤنةةةا نباإلا ضةةة ى,نانلتقةةةىننإلاقل ةةةعننلٗزيةةةعنن خةةل ات

نن  نةةةلنبةةةلبنحيةةةذننلةةة ح د,ن زةةةلنبنةةةتننةةة رةنألا  ةةةرةنبجا وةةةعننإلاةةةإ   نتن ا ةةةعنئلةةة نان  ٓةةة ر ننل يةةةاّن نٗقةةةع

 نن  ٓة ر نياهلنجمننلم يمننلق   ن دن ياتنبتراةننإلانانزعنبه هننإلاولنن خٗابي
ً
ةا  ن ْ 

ً
نئ ًةا ن ةاريخن ةدن  ةيةا

ننلةلكت ر نن جةا عيننلوديةدن زةلنبةدن ن زةلننإلا ةمنإلاهتًةنىننلتننية بننلوامننإلالي نألقىندلمنبول.ننإلاهتًنى

ناأ ننلواإلايةةةعننإلاوةةةاي رنبةةةأ   نتًةةةغي هللان نهةةةاننلتةةة ننإلاهتًةةةنى,نأهةةةلنفنفيهةةةانبةةة  ن   ةةةعن زةةةاةنأبةةة ن ح ةةةلنبةةةدنأح ةةةل

 نيك   
ً
 ن,ننإلا  معنفينن جا ويعننإلاهتًنياتنب  نبهللانُيحت ىنن  دزا

ً
ن    هاننلت نان رن يجيعنن خٗ٘نئل ن ً رن

نئلة ناأيةار.ن4252نرؤيةعن ةدن هةتقاةنانلقةيم,ننإلاو فةعنفةينل  ة أةن نةارةن كة   نأ نفةينرؤي هةان ة ن ت نة ةعنن جا وع

ننلصة يعنانلت  يةعنانل  ايةعننإلازم ننلتةخيِنب ن لن   ن  كدننلت ننلًا  عننلصّ يعننلّ  ايعن ن  منن ت ار

 .نلٗنلنا ٗ ر نان  ننليافو  ناص عننإلا أة,نص عن   ننل رك زن  ننلورزيعنن خل اتنزان نئل 

نأاضة تن   ةعننلو يةلنهةلىننلةلكت رةننلة ح دن زةلنبنةتننة رةنألا  ةرةنزا وةعن ةلي ةن وةالينألقةتندلمن ق 

 نيح لننإلاهتًنىنأ نفيها
ً
دن ةلمن اليةاننن ا دنا هةا نل ةٖ  نبةدن ن زةلننإلا ةمنننةمنانل  ايةعننلةل من ةلننلةٖ 

نن  ةة    ن ةارمنلةةل ن ةدننلم ي ةعنائال  ايةةعنبةهللانفخ هةانبةةال ن ةدن و ئةعن,ن-ن نرح ةةهللان-ننةو ر   ننلوديةدن زةل

http://www.al-jazirah.com/2017/20170329/ln56.htm
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ننلتو ةةيمنلقٗةةا ننلمز ةةرننلةةل منتومةةوننلتةة ن-ن نحنظةةهللان-ننةةو رن  ننلوديةةدن زةةلنبةةدننةة  ا ننإلا ةةمننلًةة ين  

 . اٍنبًكلننلتن  يعنا ً ا اتهانن جا وعنال  هن امنبًكل

ن نةةارةنن جا وةةعنهةة هن كةة   نبةةأ نن  مي ةعن يار نةةانرؤيةةعن حقيةة ننةةيا نفةيننإلاهتًةةنىنهةة نننفتتةةا نيةةأتي ننا الةت

ن وُةةة ن ةةةالمنافةةةين,ننإلاةةة أةنا أهيةةةلنتو ةةةيمنفةةةينانلت  ةةةزننل يةةةارةنلتحقيةةة نا  زوةةةانانلقةةةيمنانإلاو فةةةعنل و ةةةمن اإلايةةةع

ن د ةةةة ن ٗ بنةةةةعن  نةةةةعن-نن   ةةةةلنا ن-نبررنةةةةان قةةةة ننإلاهةةةةز  عن  ةةةةرناؤلا  ي يةةةةعننلواإلايةةةةعنانلتحةةةةلياتنبةةةةاإلاتغ رنت

ولةن افعن   نباإلانجدنت ننإلا ةمننلةزررنهة هنإلاإنةونا  فيقهللانتوال ن نفٓلنل النليتحق ن ا ن اناه نن,نألَا

ننل ةةررةنأبنةةاؤهنبوةةلهن ةةدن  يهةةاننةةارنجابتةةعنحمةةمنأنةةونأر ةة ىننلةة بن-ن نرح ةةهللان-ننلةة ح دن زةةلنبةةدننلوديةةدن زةةل

َةةة الن-ن نرح  ةةةمن-ننلةةةزررنهةةة هن  ةةة ك ن  ننلوديةةةدن زةةةلنبةةةدننةةة  ا ننإلا ةةةمننلًةةة ين  نن  ةةة    ن ةةةارمنلو ةةةلنا

 . -  نحنظهللان-ننو ر

ن   ة نكن ة درنبررنانفيننلتن يعن ً ا اتنن ه عنفين   عنك حٗعننلتو ي  ننلٗب ننلُ  نه ننأ ناأكلت

نيةةةةةع,ناه يتةةةةةهللاننلخقافيةةةةةعنبخ نبتةةةةةهللانايت  ةةةةةزننإلاإنسةةةةة  نبأرنةةةةةةهللاني  قةةةةةين ًةةةةة ف ننةةةةة   ننحتيازةةةةةاتن ةةةةة نايتةةةةة ن مننلٖ 

 نايك   ننإلاجت ويعننإلاًاركعن زلأنايحق ننلو ل,
ً
 نرنفلن

ً
ن خ يلنفينبلأتننلت نن خ وننلص يعنل ك ياتن لريبيا

 نن جا وةةةعنئرنرةن  ليهةةةاننلتةةة ننلو ةةةلننةةة   نئلةةة ن ت  ةةةزةن ةةة نرر
ً
 ننهت ا ةةةا

ً
ننإلا  مةةةعنرؤيةةةعن ةةة نا تكا ةةةلنلتت نفةةة نكز ةةةرن

ننة   نفينل   أةننلنا  عننإلاًاركعن هزعنائ ف نؤلِا ها نبُنا عنانتخ ارنفينن جا واتنرار نلتنويلن,ن4252

 .نلو ل

ننلصة يعننلو ة منفةينل زاحخةاتننل يةارةنزةاةدةنئٖةر ن ةدننلة ح دن زةلنبنتنن رةنألا  رةنزا وعن لي ةناأ  نت

ننإلاهةةةت يات,ن ةةلنا  ةة ننلقٗا ةةةاتنز يةة نفةةي نفقةة٘ ننلزاحخةةةاتنتهةة هلفننلتةة نن   ةةان ةةةدنألاالةة نن جةةاةدةنلتكةة   

ن اإلايةعن جةاةدةننة نةن نبةاد نانةتك   ننإلاة أة,نبصة عنن خاَةعننلزحة ثن  ة نألاالة ن لةخ هانفةينن جاةدةنان ركد

دنه ننا دننل ح دن زلنبنتنن رةنألا  رةنزا وعنرحابن دن نٗ    .نلغاليننلٖ 

ن   ةةعن,ننل يةةاّن نٗقةةعنأ  ةةرننلوديةةدن زةةلنبةةدنبنةةلرنبةةدنفيُةةلنألا  ةةرننإلا كةةيننلهةة  نَةةاح نألقةةىندلةةمن قةة 

نبافتتةا ن-ن نحنظةهللان-ننةو رن  ننلوديةدن زةلنبةدننة  ا ننإلا ةمننلًة ين  نن      ن ارمني فن :ن ننفيهان ا 

دنفيننحتيازا هللانا  زيعننإلا نٖدنرنحعنبتحقي ني زهللانرنةمننل بناه ن نهللا,ننيابعننلُ  نه ن نانلن ا نن خ رنٖا

ننلهةةة يمنانلت زةةهللانن خ ةةةرن  ةةلنفةةينرنة ةةةان تزةةارى ننلتةة ننلةةةزررنهةة هن يةةارنتن ةةةدندلةةمن  ةة نيةةةاهلننلُةة  ناهةة نن,

دنهةةة ننرفوةةةعننحةةة  نبةةةلأن-ن نرح ةةةهللان-ننةةةو رن  ننلوديةةةدن زةةةلنبةةةدن ن زةةةلننإلا ةةةم:نناأْةةةاف.نأبناةةةةهللانا ةةةدةننلةةةٖ 

 ننةةولنانا ةةلننلةةد دنان تُةة ننل ح ةةع
ً
دنهةة ننفةةينز يوةةا نفةةيننلهةة يمنا  زيهةةهللاناحد ةةهللانائريةةارن هللانبت زيها ةةهللاننلةةٖ 

ناظ  رهةةةانن  مي ةةةعننلهيانةةةعنهةةة هنن  ةةةونآلا ناهةةةانحدنل تةةةأ  ر,ن جةةةا ناالنا تةةةهللانفةةةينينجةةةدنبةةةأ ن ًةةة ا ن ةةةل

نفةينِئ هةا ن ةلن ةدنٖ ة ننلة بنؤلِا هةا نهة نن ةدنانل نتة نن جيةلننلوٗا نه نن   ن نن   ل..نائنا نزيلنبًكل

ن,ننلٗزيةةةةةةعننإلانًةةةةةةأةنهةةةةةة هنفةةةةةةين   ةةةةةةزن ةةةةةةدنارأيةةةةةةتننةةةةةة وتنب ةةةةةةاننةةةةةةولتنلقةةةةةةلنر اةةةةةةةهللا,ن ةةةةةةدنيح  ةةةةةةهللانالنأ ننإلا  مةةةةةةع

ننلو  يعننإلانً تن خٗي٘ فيننلو منبهللانننتهىنحيذن دنبلأنن جا عيننلوديدن زلنبدن ن زلننإلا منف هتًنى

ن هةةةةة نا ةةةةةانازت ا يةةةةةع,ننإلاهةةةةةإاليعنفةةةةةيننإلانًةةةةةأةنفا  يةةةةةعنا حليةةةةةلننلتخُُةةةةةاتنان تيةةةةةارنا ننيةةةةة هانا ُةةةةة ي  ا

 ننلق  نايجولنن خاٖ 
ً
دنأبنا ن دننلك كزعن  ى نأ ن نو ا نيقة را  ننإلاهتًةنىنأ هةامن خت ة نفةينائنا ةهللاننلةٖ 

 ." ٖي نأ  هللانيإتيننلٗي نفالغ منانلٗب ,نؤلارنرب ننلو ل

ننلتةة ننلٗزيةةعنان خةل اتنن جةةا عيننلوديةدن زةةلنبةدن ن زةةلننإلا ةمن هتًةةنىن ةدناجاةقيةةانفي  ةانن  نةةلنا ٓة د

ناأبةةةة ح ننلصةةة يعننلتةةةةلري نائةةة ن لننلٗزيةةةةعنألا اري يةةةعننلتو ةةةةيمنائةةة ن لنيتٓةةةة نهاننلتةةة ننلزحخيةةةةعنانإلا نكةةةدنيقةةةل  ا

ُةةةةا نانلتو ي يةةةةةعننلٗزيةةةةعننإلاجةةةةاالتنفةةةةيننلتقنيةةةةعننلتج  ةةةةزنت ْةةةةافعن,ناا  نانلتخُصةةةةة  نؤلارنرب ننلتنظةةةةيمنئلةةةة نئ

 .نلٗب 
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 ننل يةةةاّن نٗقةةةعنأ  ةةةرننةةة  نتهةةة منن  نةةةلن تةةةامنافةةةي
ً
 نرر ةةةا

ً
ننلتننيةةة بننلوةةةامننإلاةةةلي ن ةةةدننإلانانةةةزعنبهةةة هن ةةة  اريا

 .ن جا عيننلوديدن زلنبدن ن زلننإلا منإلاهتًنى
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 ٌٍش٠بض صشدًب طج١بً 
ّ
ضف
َ
 جبِؼخ األِريح ٔٛسح ر

    نؤلا ها ن دن  ف نن خل اتننلص يعننل ن يع,لملونأهمن

 
ً
 ! لنيُ رن   ننقِنأبن ل عنلمنهللانبالًأ ننلُ ينالنيٗي نَ رن

ن نل انينتتصن ً ا نٖب نبأبن لينعنأان حافظعنفينبررب ن ُّ
ُ
 .ل ننأ

بنلةمنا لنن َّ يننفتتا ن هتًنىننإلا من زل نن جا عينبجا وعنألا  رةننة رةنبنةتن زةلنل ح دنبال يةاّننلة 

 .  منن نظ افين دنحٓ رنحنلن ليملنهللا

ُةة ين َةة عن ةةدننقةةِنبخةةل اتهاننلصةة يع,نئدنلةةمني نكةة نن  هةةاننل لقةةلنزةةا ن ليةةملنهللانفةةينا ةةتنتوةةا ينفيةةهللاننلوا

ن  هةةاننلهةةكا يننإلاتهةةار ..نأَةةةزصنن  ُةة  ن  ةة ننةة ي نبةةةأبن هتًةةنىنحكةة  ينالنيةةتمنئالنبوةةةلنف ةةرةنٖ ي ةةعن ةةةلن

ناك ننن  ُ  ن   ن   ل   نأ ُاتينأانننتًارب,ناالنأ حلثنهنةان ةدننإلاهتًةنياتننيتٓا  نفيهاننإلاّ 

 .ألاه يعنف  هنالن لرةنللىنألا  زيعنل َ   نئليهانلن رن نأنوارها

ن
ً
لةة ننزةةا ننفتتةةا نهةة نننإلاهتًةةنىننلةة بنأبفجنةةانب ةةانيتةة ف نفيةةهللان ةةدنأز ةةدةن تٗةة رةنا ةة نررنٖزيةةعنرفيوةةع,نفٓةةر

نبمنا  ةهللانا  ر ةهللان
َ
 ةدن زنةاهننإلات  ةز,نا زةلندلةمنئرنر ةهللانبمنةا نتننةو ريعن ةلي ةنيق رهةانٖزملة ننةو ربنُ ةِ ف

ن د
ً
دن والين لي نزا وةعنألا  ةرةننة رةنأ هانيحظىنباهت امنكز رن  ائ رَهللانر.نأح لنبدن ح لنأب ن زاةنفٓر

عنلتجا وع,ناأ نز ي ن  نحةلن لنئْافعنن ِ يَّ ِ
ّ
لتنأ نه نننإلاهتًنىن ًك

َّ
ر.نهلىنبنتن ح لننلو يلننلت نأك

 . ٗاةهللاننلٗب ن مت  عناف نأنظ عنر يقعنلٓ ا ن قليمن ل ا هللانبمنا ةنا  انع

ن ةةةدنف ةةةدننإلاإ ةةةلنأ نيقةةةّلمنهةةة نننإلاهتًةةةنىنن خةةةل اتننلصةةة يعننل ن يةةةعنإلا
ً
نهةةة ئاتنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رة,نبةةةل ن

ٖالزاتهةةةانئلةةة ن  نررهةةةاننلتةةة نتو ةةةلنفيهةةةا,نافةةةيندنتننل  ةةةتن هةةة منبتقةةةليمنهةةة هنن خةةةل اتنل  ةةة نٖن  نا خنيةةة ن

 . نلٓغ٘ن   ننإلاهتًنياتنألا  ىنك ان يننإلاهتًنياتنن جا ويعنألا  ى 

ةن نجدهةةةاننلتو ي ةةة نبًةةةكلن ةةةام,ن حيةةةعن جا وتنةةةاننإلانخةةة ة..نزا وةةةعننةةة رة,نا ةةةين زةةةلأن  ح ةةةعنزليةةةلةنفةةةين هةةة ر 

 .انلٗب نبًكلن اٍ

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2017/20170330/ar1.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170330/ar1.htm


 

47 

 م1101-مارس   -20 - هـ0328 – رجب -2الجمعة 

 

ٚدذح األِٓ اٌفىشٞ يف جبِؼخ األِريح ٔٛسح يف ص٠بسح ٌى١ٍخ ٔب٠ف ٌألِٓ 
 اٌٛطٕٟ

ن ,نادلةةةمنحنرنأ ٓةةا ناحةةةلةننلت  يةةةعن نلنم يةةةعنبجا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دن  يةةةعننةةةاي نلذ ةةةدننلةةةٖ 

نلتكا ةلنن ج ة رنبة  نن ج ةةاتنا ةلنزهة رننلت نَةل,نا ةلنننةةُتْقِزلننل فةلنبحنةااةنا  حية ناننةو  ن ةةدن
ً
توديةدن

ننلك يةةةةعناننةةةةت  نلًةةةة  ن  هةةةةإاليننلك يةةةةعنا ةةةةدن  ظنةةةةاتننلقهةةةةمننلنهةةةةاتي,نا ةةةةدنجةةةةمننٖ ةةةة ننل فةةةةلن  ةةةة ن وةةةةّ 

 ُّ  .لن دن حت يا هللان دنِ زلن هإاليهللا ن

اتنؤلارهابيةةةةع,نُبةةةةِلةتن ا ةةةةر ننلديةةةةارةن ةةةةّل تننلك يةةةةعن حاْةةةة ةن ةةةةدن زةةةةلنأحةةةةلننإلاختُةةةة  نفةةةةين وا جةةةةعننإلآةةةةزٖ 

ةة انا  نَةةة  اننلةةةلنةمن ةة ن  يةةةعننةةاي نجةةةمن نةةةاا ن بًةةم نزا وةةةعنألا  ةةرةننةةة رةن  خ ةةعنفةةةيناحةةةلةننلت  يةةعن  ةةة نحَ 

ن ةةدننإلاحةةاارننإلا  ةةعنفةةينأ ةة ر 
ً
ؤلارهةةابنا نظ يةةهللا,نا ت ةةتنبوةةلرن ةةدننإلاةةلن رتن ةةدن زةةلنأ ٓةةا نننإلاحاْةة ن ةةلرن

 .نل حلة

ن   اريةةعنل فةلنزا وةةعنألا  ةرةننةة رةنبنةتن زةةلنل ح دنجةةمن
ً
ابوةلهان ةةّل تننلك يةعن  خ ةةعنبالقهةمننلنهةةاتينررا ةا

نرحزتنبالتواا ن  ناحلةننلت  يعننلنم يعنبجا وعنألا  رةنن رةنبكلن ان دنيأنهللان ل عن ٓايانألا دننلنم ب 

 .ا حارئعننلغ  نانلتٗ ف

ن جةةةلي نبالةةة ك نأ نهةةة هننلديةةةارنتن ةةةأتينْةةة دننهت ةةةامنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنب فةةة ن هةةةت ىننلةةة  يننلنمةةة بنلةةةلىن

نلٗالزةةاتنادلةةمنبتمخيةة نن ج ةة رننلتوةةاا نبةة  نن ج ةةاتنألا نيةةعن خةةلنب نةةا لنحُةةانعننلةة بن ننةة هن  يةةعننةةاي ن

ن ننلوةةةةةامننلخةةةةةا ين  ةةةةة ننلتةةةةة نلينانإلا زةةةةةهللان لتج ةةةةةاتنن  ك  يةةةةةعنانل رب يةةةةةعنانلقٓةةةةةاةيعنبهةةةةةلفن  نز ةةةةةعنلذ ةةةةةدننلةةةةةٖ 

 
ً
نان تُاريا

ً
نانيانيا

ً
نانزت ا يا

ً
 .نلل ايعننإلآ  عنل تنظي اتنؤلارهابيعننإلاتٗ فعننلت نته هلفننإلا  معنأ نيا
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مبغزشفٝ ادلٍه ػجذ اهلل « اجملٍظ االعزشبسٞ ٌٍّشضٝ ٚر٠ُٚٙ»رؤع١ظ 
 اجلبِؼٟ

 

ن دننعين هتًنىننإلا منبدن زل نبدن زةلنلوديدنن جةا عي,نبجا وةعنألا  ةرةننة رةنبنةتن زةلنل ح دن
ً
ننٗر ا

ة ا ن ج ئةعنننتًةناةيعنننةتدناةيعن ل   ضة ىناأنة هم,ن ةدنئلة ننلت ّ ةزنفةين جةا ننل  ايةعننلصة يعنل   ضة ى,نْا

 ر ن قليمنن خل اتنفيننل  تننإلانان ,ناف مننحتيازاتنار زاتننإلا ض ىنار اي همنبًكلن ت  ةزن ةدن زةلن

 .« قل يننل  ايع»ز ي ن  ظنيننإلاهتًنىن

فقةةةةلن ا ةةةةتنئرنرةننإلاهتًةةةةنىنبتأنةةةةملوننإلاج ةةةةونانتًةةةةاربنل   ضةةةة ىناأنةةةة همنلتوديةةةةدننل  ايةةةةعننلتةةةة ن ح رهةةةةان

http://www.al-jazirah.com/2017/20170331/ln51.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170331/ln51.htm
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يةةة نكعنبةة  ننإلا ضةةة ىناأنةةة همن ةةة نف يةةة ننل  ايةةعننلصةةة يع,نليك نةةة ننَةةة  انالحتيازةةةاتننإلاةة ئن ةةةدن ةةةر نبنةةةا ن

 .نإلا ض ىنا اةرتهم

ايٓةمننإلاج ةةون  خ ةة  ن ةةدننإلا ضةة ىنا  خ ةة  ن ةةدنأنةة ننإلا ضة ىنئْةةافعن  ٓةةا ن ةةدننلكةةاررننلُةة يننلوةةا    نفةةين

 .نإلاهتًنى

 :ا دنأهمنأهلنفننإلاج ونانتًاربنل   ض ىناأن هم

ةةة    - ا ةةة ف نن خةةةل اتننإلاقل ةةةعنفةةةيننإلاهتًةةةنىنل   ضةةة ىناأنةةة همن ةةةدن ةةةر نننةةةت  نريعننْةةة ا ننةةة  لعننلَ 

 .نل  ايع

ْةةة ا ن ٗزيةةة ننإلا ارنةةاتننلتةةة ن ت اشةةة ىن ةةة نر ايةةعن ح رهةةةاننإلاةةة ئنب ةةةانيمنةةلن ٗزيةةة ن وةةةاي رنزةةة رةن اليةةةعن -

افعنئل ن واي رننر عننإلا ض ى  .باْ 

نلتحه  ناتوديدناز رنبملبعنننتًناةيعن  نعنباإلا -  .هتًنىئيجارنفٍ 

بنةةا ن ر ةةاتنئيجابيةةعن ةة ننإلاتخُُةة  نفةةيننل  ايةةعننلصةة يعنائحنلةةعن و  ةةاتننلت نَةةلنبةة  ننإلا ضةة ىنا قةةل ين -

 .نل  ايعننلص يع

ًةةةةةنىن  ةةةةة ن تابوةةةةةعنأ  ةةةةةا نهةةةةة نننإلاج ةةةةةونا ننيةةةةة ن ةةةةةانيُةةةةةلرن نةةةةةهللان ةةةةةدن ا و ةةةةةلن هةةةةةمن ٗ وةةةةةاتننإلا ضةةةةة ىنباإلاهت

يات  .ن  رنحاتنا َ 

لي ننلوةةامننلتننيةة بننلةةلكت رنأح ةلنأب  زةةاةنبال رحيةة نبا  ٓةةا ن ةةدنفةين هايةةعنازت ةةا نألاا نل  ج ةةون ةامننإلاةة

  خ ةةةيننإلا ضةةة ىناأنةةةة همنايةةةم نز ةةة رهمنفةةةةين ًةةة نجقافةةةةعننلت ّ ةةةزنفةةةينر ايةةةةعننإلا ضةةة ىن ةةةدن ةةةةر ن قةةةليمن ةةةةل اتن

 . ح رهاننإلا ئناأن  هللا
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رٛل١غ ارفبل١خ ٌٍزؼبْٚ ثني ِؼٙذ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ جببِؼخ األِريح ٔٛسح 
 ِٚشوض ادلٍه ف١ ً ٌٍجذٛس

 

رةنبنتن من   ي نن نا يعننلتواا ننإلاتزار نب  ن و لنتو يمننل غعننلو ئيعنل ناٖقاتنبغ رهانبجا وعنألا  رةنن  ن

 زلنل ح دنا  كدننإلا منفيُلنل زح ثنانللرنناتنؤلانر يعنادلمنلتحقي ن لرن دنألاهلنفنأه  ةا:ن ًة ن

,نا زةةةار نن خ ةةةرنتنبةةة  ن
ً
نا اإلايةةةا

ً
نائ  ي يةةةا

ً
نل غةةةعننلو ئيةةةعنانلخقافةةةعننلو ئيةةةعناؤلانةةةر يعن  ةةة نأانةةة ننٗةةةا ن ح يةةةا

  يهةانبة  ننلٗة ف  ,نا ٗة ي ناننةتحلنثنبة ن لنننلٗ ف  ,نا حقي ننلتن يعننإلاهتلن عنبنا ن   نألانوننإلاتنة 

تو ةةةيمننل غةةةعننلو ئيةةةةعنل نةةةاٖق  نبغ رهةةةا,ناحيةةةةارةن جةةةاالتنانةةةتخ ارنفةةةةينتو ةةةيمننل غةةةعننلو ئيةةةةع,ناتوديةةةدننلُةةةة رةن

َةةةةلنان  ةةةة نرن ةةةة ن  ةةةةرننلوةةةة ب,ناحٓةةةة ن قةةةةلنا نا يةةةةعن ؤلايجابيةةةةعنل   مةةةةعننلو ئيةةةةعننلهةةةةو ريعن ةةةةدن ةةةةر ننلت ن

كي ةةةةعنن جا وةةةةعنل ًةةةةب  ننلصةةةة يعنااكي ةةةةعنن جا وةةةةعنل ًةةةةب  ننلتو ي يةةةةعننإلاك نةةةةعننةةةةوارةنأ.نر.ننةةةة  ننلهةةةةقافنا 

http://www.al-jazirah.com/2017/20170404/ln61.htm
http://www.al-jazirah.com/2017/20170404/ln61.htm


 

49 

انةةةوارةنألا ةةة  ننلوةةةامنإلا كةةةدننإلا ةةةمنفيُةةةلنر.ننةةةو رننلهةةة حا نانةةةوارةنر.ننةةة ن ننلخنيةةةا ن  يةةةلةن و ةةةلنتو ةةةيمن

هن ,ننل غعننلو ئيعنل ناٖقاتنبغ رها,نانوارةن لي ن و لننإلا منفيُلنلتن يعننإلا نررننلبً يعنأ.ن زل نن  

انةةةةوارةنر.نهنةةةةلن  نجنيةةةةا ن هتًةةةةارةننإلاو ةةةةل,نك ةةةةانحٓةةةة ن ةةةةدن  كةةةةدننإلا ةةةةمنفيُةةةةلنافةةةةلن  خةةةةلنل   كةةةةدنلت  يةةةة ن

ا نا يةةعناهةةم:ننإلاًةة فعننلوا ةةعن  ةة نئرنرةننإلاتةةاح نأ.نف يةةلةنن  هةةين ,نا ةةلي ةنب نةةا لننلزاحةةذننلدنةةة نب  كةةدن

 .نلنيُلنأ.نن ج ه ةن  ننلًيخ

رحابنزا وعنألا  رةنن رةنبنةتن زةلنل ح د,ناننة ه تن  يةلةننإلاو ةلننا لنننُتقزلنافلن  كدننإلا منفيُلنفي

ر.نن ن ننلخنيةا نازت ةا نبانةتو نّن نجةدنتننإلاو ةلنا ٗ وا ةهللان ةدنن نا يةعننلتوةاا ن ة ن  كةدننلنيُةل,نك ةان

 حلثنر.ننو رننله حا نألا   ننلوامنإلا كدننلنيُلن دن نجدنتننإلا كدنبًكلن امنا و لننلتلري نانإلا نررن

ًةةة يعنفةةةيننٗةةةا ن ةةةانيقل ةةةهللاننإلاو ةةةلن ةةةدن ل ةةةعنفةةةيننةةةبيلنتو ةةةيمننل غةةةعننلو ئيةةةعنل نةةةاٖق  نبغ رهةةةا,نك ةةةان  ةةةتننلب

 . نا ًعنأهمنبن رنا نا يعنا ليعن نوي  ان دننلٗ ف  

ائنا ن  يهللان قزتننوارةناكي عنن جا وعنبأ نن جا وعن ٗ صنلوقلنن نا ياتنأ  ىن  ن  كدننإلا منفيُلن  ن

ور ةةةعنب ةةةرن لننإلا كةةةد.ن ةةةرندلةةةمن   يةةةة نا نا يةةةعن ةةةدن زةةةلن ةةةلن ةةةد:ننةةةوارةنأ.نر.ننةةةة  ن  يةةةاتنن جا وةةةعندنتننل

نلهةةةقافنانةةةوارةنر.ننةةةو رننلهةةة حا نانةةةة٘نأزةةة ن ن نو ةةةعنبةةة ا ننلتٗ ةةة نإلاهةةةةتقزلنتوةةةاا ين ًةةة رك.نجةةةمن ةةةةمن

 . زار ننل لنياننلت  اريعنب  ننلٗ ف  نلت جي ناحتناةيعننإلازاركع
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 جبِؼخ األِريح ٔٛسح ةزفً ث١َٛ اٌجذش اٌؼٍّٟ

 

نحتن ةةةةةتنزا وةةةةةعنألا  ةةةةةرةننةةةةة رةنبنةةةةةتن زةةةةةلنل ح دن  خ ةةةةةعنبك يةةةةةعننلو ةةةةة منبيةةةةة مننلزحةةةةةذننلو  ةةةةة نانلةةةةة بن منةةةةةلنن

بتنظي هللان  كدنأبحاثن  يعننلو  منب ةانعننللكت رةن ن رةن زلنلوديدننلوزلن نألانتادننإلاًاركنبقهمنألاحيا ن

 ةة مننةةوارةننلةةلكت رةنأريةةلنائحٓةة رننةةوارةن  يةةلةننلزحةةذننلو  ةة ننلةةلكت رةنأريةةلنن خ ةة نا  يةةلةن  يةةعننلو

نئنجةةةةاحنتن  كةةةةدنألابحةةةةاثن نةةةة ن الزةةةةاتننلك يةةةةع,نحيةةةةذن ةةةةمن ةةةةّ  نلغ يةةةة ناأ ٓةةةةا ننل يبةةةةعننلتو ي يةةةةعناؤلارنريةةةةعنٖا

هةةةةنا رل ةةةانأجبةةةتننإلا كةةةدن لر ةةةهللان  ةةة نر ةةةمنألابحةةةاثننلو  يةةةعنن خاَةةةعنبةةةالو  مننلزحتةةةعن3657نفتتاحةةةهللانفةةةين ةةةامن

 .انلتٗزيقيع

نجاحنتننإلاً فعننلت ن من قةلي  ان ةدن ةر ن  كةدنأبحةاثن  يةعننلو ة منا لننحت ىنه نننإلاحنلننلو   ن   نؤلا 

ننإلا كةدننإلاٗ يةاتننلتو ينيةعن ةدننإلا كةدنا ٗ يةاتن بل من دن  يلةننلك يةعننلةلكت رةنأريةلننلغ ية ,نحيةذن ةّ 

اكينيةةعننلتلةةجيلنفةةيننإلامتزةةعننل   يةةع,ناكتبيةةاتنئنجةةاحنتننإلا كةةدن ISI أ ةة ىناضةة تنٖةة  ننلزحةةذنفةةين جةةرت

 .نتننلتلريبيعننلت ننن هان ن ننفتتاحهللاانللار 

افعنئل نركدنيٓمن و   اتن   يعن دنأهمننلو  ا ننإلاهة    ناألازانة ن ل تةهللان ج   ةعن ةدننلٗالزةاتن باْ 

تنٖالزاتن  حتنئي نفننللكت رةنأن ا ننلخ  ربنانللكت رةن دةننلً  بن دن همننلو  مننل ياْيع,نا ْ 

 .ي  دنا  ننملنهللانن   كيعن حتنئي نفننللكت رةن  نمنن   يا  همننلن زيا نحقاة ن  يزعن دنئس ا نن

افةةةينركةةةدننإلاًةةةار  ننلزحخيةةةعننإلال   ةةةعنل ٗالزةةةاتنفةةةينب نةةةا لنرنةةةةلنتننإلاهةةةتقزل,ناهةةة نب نةةةا لنيهةةةلفنئلةةة ن ٗةةةة ي ن

  ةةةةةارنتنٖالزةةةةةاتن  ح ةةةةةعننلزكةةةةةال ري منا قةةةةةليمننلةةةةةل مننإلاةةةةةالينإلاًةةةةةار  ننلتخةةةةة رنل ةةةةةدن حقيقةةةةةانل ؤيةةةةةعنن جا وةةةةةعن

http://www.al-jazirah.com/2017/20170404/ln68.htm
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مننلمنةةةةا نتننلٗربيةةةةعناتهيةةةةلهدنلةةةةذرانرننل ياريةةةةعنفةةةةيننإلاهةةةةتقزل.نايتُةةةة ننل رنةةةةا لنبالوليةةةةلن ةةةةدننلتٗ ي يةةةةعنلةةةةل 

نإلادنيةةةانأه  ةةةةان نًةةةةي٘نن   كةةةةعننلزحخيةةةعنبا جا وةةةةعناتًةةةةميلن جت ةةةة نان ةةةةلن ةةةدننلٗالزةةةةاتننلزاحخةةةةات,نك ةةةةانأنةةةةهللان

لوليةةةةةلن ةةةةةدنيةةةةةل من الًيةةةةةانب ز ةةةةة ن نانةةةةة نلتةةةةة ف رن تٗ زةةةةةاتننلزحةةةةةذنا كافةةةةةأةننإلاًةةةةة ف  نانلٗالزةةةةةاتنايتٓةةةةة دنن

 .نلً إننلت نالبلن دن  نف هانفيننلزحذنلكينيل منفينه نننل رنا ل

ننل ر ةةةةعننلو  يةةةةعنل  ًةةةة ا ننلزح ةةةة ننلةةة بن ل تةةةةهللاننلٗالزتةةةةا ن ةةةةدن هةةةةمنألاحيةةةةا ننةةةةا ن ح ةةةةلن افيةةةهللان ةةةةمن ةةةةّ 

نلده ن ينان رةن زل ننلٗت عن حتنئي نفننللكت رةنئي ا ن زلنلم يمنألانتادننإلاها لن ةدن هةمنألاحيةا .ن

ن (SCOPUS) ا (ISI) ا ةلنأ ٗةىنركةدننإلاًةار  ننلزحخيةعننإلال   ةعن ةدن زةلنن جا وةعنانإلانًة رةنفةين جةرت
ً
   ةزن

ةةةةتن ةةةةلنباحخةةةةعنأهةةةةمننلنتةةةةاةلننإلاتحُةةةةلن  يهةةةةان ةةةةدنهةةةة هنألابحةةةةاثننلقي ةةةةع,نانيةةةةاركتن ل ةةةة نننإلاحنةةةةلنحيةةةةذن ْ 

ا لننإلان ةةريلناننلةةلكت رةننلةةلكت رةنهةةلىننل ريةةهللاناننلةةلكت رةن ةة نمنن   يةةا ن ةةدن هةةمننلن زيةةا ,ننلةةلكت رةن ًةة

 ن رةننلقحٗا يناننللكت رةنن ج ه ةننلو يلن دن همنألاحيا ناننللكت رةن ارةننلهنا ين ةدن هةمننلمي يةا ,ن

ائ ًةةةةةاركعننلٗالزةةةةةاتن  ةةةةةا ننإلاٗ ةةةةةرب,نبًةةةةةاي ننلًةةةةة  بنا ال ننلقحٗةةةةةا ين حةةةةةتنئيةةةةة نفننلةةةةةلكت رةن ةةةةة ج ن ابةةةةةلن

ن  نْةةةةةةةةي ن   يةةةةةةةةعن تن  ةةةةةةةةعنانلةةةةةةةةلكت رةنأفةةةةةةةة ن ننلٗيةةةةةةةة ن ةةةةةةةةدن هةةةةةةةةمنألاحيةةةةةةةةا ,نأ ةةةةةةةةاننلةةةةةةةة ك دنألا  ةةةةةةةةرنفقةةةةةةةةلن ةةةةةةةةّ 

 .نلتخُُاتن ج ن نن  ٓ رنباإلاو   اتنانلغ نة ننلو  يع

ك ةةةانرنفةةةة نفواليةةةةاتنيةةة مننلزحةةةةذننلو  ةةةة نبك يةةةةعننلو ةةة من حاْةةةة ةنتو ينيةةةةعنباإلاج   ةةةاتنن  خيةةةةعن حةةةةتن نةةةة ن ن

ةن زةةةلنلوديدننلوزةةةلن ن  وةةةاي رنئ ًةةةا ن ج   ةةةعنبحخيةةةع ن ةةةل  هانألانةةةتادننإلاًةةةاركنبقةةةيمنألاحيةةةا ننلةةةلكت رةن ن ةةةر 

  ٓةةةةا ننل يبةةةةعننلتو ي يةةةةع,ن ٗ  ةةةةتنفيهةةةةاننلةةةةلكت رةننلوزةةةةلن نئلةةةة نأه يةةةةعننإلاج   ةةةةاتننلزحخيةةةةعناتو يةةةة نهةةةة هن

ةة نب٘نايةة إننلتقةةليمن نإلاج   ةةاتنانلنةة  نبينهةةانائةة  ننلًةة  اتننلزحخيةةعنك ةةاناضةة تنأهةةلنف اناأنظ  هةةانْا

ةافعنئلة ن  ن ةلنن ًةا ن ج   ةعنبح خيةعنانلٓة نب٘ننإلااليةعنل ة هننإلاج   ةات,نا ةلنل  ج   ةاتننلزحخيةع,نباْ 

حنرن ةةةةدن ي ةةةةعننإلاحاْةةةة ةن زةةةةار ننإلاو   ةةةةاتنان خ ةةةةرنتن ةةةةدنز يةةةة نأ ٓةةةةا ننل يبةةةةعننلتو ي يةةةةعنل ةةةة هننلةةةةلارةن ةةةةدن

 . خت  ننلتخُُات

ا ةةةلنن تت ةةةتننلةةةلكت رةننلوزةةةلن ننلنواليةةةاتننإلا  ةةةزةنليةةة مننلزحةةةذننلو  ةةة ننلتةةة نٖ ح ةةةان  كةةةدنألابحةةةاثنبةةةأ ن ةةةان

ةةة تنئليةةةهللان   يةةةعننلو ةةة منزةةةد نن  ةةةاننٗ ةةةصنلةةةهللا,نلتكةةة  ن ايتنةةةاناهةةةلف اننلت  ةةةزننلو  ةةة ناحيةةةارةن ةةةلرننإلاًةةةار  ن َ 

انإلاجا ي نانلً ن اتننلزحخيعن  ٓةا نزا وةعنألا  ةرةننة رةن ة ن ةلنن ج ةاتنانإلاإنهةاتنن  ك  يةعنان خاَةع,ن

إلا  معننلو ئيةعننلهةو ريعنل ف ن هزعن ًاركعننإلا أةنفينن  ننلو لنانلخقعنبقلرنتهاناننجاحنتهان حقيقانل ؤيعنن

4252. 

يةةةةأتينهةةةة نننإلا كةةةةدن حقيًقةةةةانل نةةةةالعنن جا وةةةةعناأهةةةةلنف اننلتةةةة نتهةةةةع نلةةةةل مننلزحةةةةذننلو  ةةةة نباالبتكةةةةارنتنا قةةةةليمن

نلنتةةةةةاةلننلتةةةةة نتهةةةةةاهمنفةةةةةينا  ةةةةةرن ناتوديةةةةةدنرؤيةةةةةعنن جا وةةةةةعننإلاهةةةةةتقز يعنفةةةةةين حقيةةةةة ننل يةةةةةارةننلواإلايةةةةةعنانلًةةةةة نكعن

ًةةاركعنفةةيننلتٗزي قةةاتننلنافوةةع,نا ةةلن زنةةىن  كةةدنأبحةةاثن  يةةعننلو ةة مننلوليةةلن ةةدننل ةةرن لننإلاجت ويةةعنادلةةمنباإلا

 (ISI) انإلاًار  ننلزحخيعنلتوديدنا ق يعننلً نكعننإلاجت ويعنانلت ن   زتنبنً هانفين جرتن   يعن حم عن خل

 .(SCOPUS) ا

ا وةةةعن ةةةدنا ةةةلنننةةة هلفننإلا كةةةدنأ ٓةةةا نهيبةةةعننلتةةةلر ونا ةةةدنفةةةينحم  ةةةمن,ٖالزةةةاتن  يةةةعننلو ةةة م,نٖالزةةةاتنن ج

 . ر نر من ًار  ننلتخ رنن خاَعنبالٗالزاتنانلزاحخ  نفيننإلا نكدننلزحخيعندنتننلور ع
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 اٌى٠ٛذيف ادلٍزمٝ اٌضمبيف ٚاٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ ٌٍطبٌجبد ثذٌٚخ 

  فٛص طبٌجبد جبِؼخ األِريح ٔٛسح ثبدلشاوض األٚىل ٚاٌضب١ٔخ

ياركنافلن دنٖالزاتنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلننلة ح دنفةيننإلا تقةىننلخقةافينانلو  ة ننلخةا ينل ٗالزةاتنفةين 

 ةةةةهللاننل يبةةةةعننلوا ةةةةعنل تو ةةةةيم
ّ
نزا وةةةةاتنا إنهةةةةاتننلتو ةةةةيمننلوةةةةالينبةةةةلا ن ج ةةةةوننلتوةةةةاا نن خ ياةةةةي,ننلةةةة بن نظ

 ةةةةدننلًةةةة  نن جةةةةارب,نائ ةةةة ن ةةةةلرننلٗالزةةةةاتنن45ئلةةةة نن;3نلتٗزيقةةةةينانلتةةةةلري نبلالةةةةعننلك يةةةةتن ةةةةر ننلن ةةةةرةن ةةةةدن

 .ٖالزاتن دن  ياتن خت نعن دنن جا وعن9نإلاًار اتن

ايتٓةةةة دننإلا تقةةةةىننةةةةزوعن هةةةةابقاتن ةةةةين هةةةةابقعننلقةةةة   ننلمةةةة يم,نا هةةةةابقعننإلانةةةةاظ نت,نانإلاهةةةةابقعننلخقافيةةةةع,ن

اازت ا يع,نا هابقعننإلا ُةقات,نا هةابقعننإلازتمة نتننلو  يةع.نا هةع ننإلا تقةىنا هابقعننلزح ثنؤلا هانيعن

ئلةةة نتهةةة ي٘ننلٓةةة  ن  ةةة نئنجةةةاحنتن« نإلاةةة أةنن خ يجيةةةعنا حةةةلياتننلقةةة  نن  ةةةاربنانلوًةةة يد»نلةةة بنيح ةةةلنيةةةوارن

ننإلاةةةةة أةنن خ يجيةةةةةةع,نائيةةةةةةا ننلتحةةةةةةلياتنانلوقزةةةةةةاتننلتةةةةةة ن  نز  ةةةةةةانئلةةةةةة نزانةةةةةة ن ن يةةةةةةعن  ةةةةةةارنتنن  ةةةةةة نرنائد ةةةةةةا نرا 

 .نلتنافونا ز  نآلا  نانلتولريعنللىننإلاًار ات

لنرؤيعننإلا تقىنفيننلهعيننح ن  م  ننإلاة أةنن خ يجيةعنإلا نز ةعننلتحةلياتننإلاواَة ة,نك ةان ةتتخِنرنةالعن
ّ
ا ت خ

نإلا تقىنفينتوديدنأنوننلتنافوننلً ي ناألا انعننلو  يعنائب نحنؤلابلن اتنانإلا نهة نلةلىننإلاة أةنن خ يجيةعنفةين

 .و   ناا تُاربناازت ا ينإلاجا ننل

نفتةةتصننإلا تقةةىن وةةاليننلةةلكت رن ح ةةلن زةةلننل ٗيةة ننلنةةارمناحيةة ننل ربيةةعنااحيةة ننلتو ةةيمننلوةةالينبلالةةعننلك يةةت,ن

ازةةةةا تن ًةةةةاركعنن جا وةةةةعنفةةةةينأربةةةة ن هةةةةابقاتن ةةةةين هةةةةابقعننلقةةةة   ننلمةةةة يم,نا هةةةةابقعننإلا ُةةةةقات,نا هةةةةابقعن

زتمةةةةةة نتننلو  يةةةةةةع,نحيةةةةةةذنفةةةةةةاحتننلٗالزةةةةةةعن ةةةةةةلرنرن ح ةةةةةةلنئ ةةةةةةامننلزحةةةةةة ثنؤلا هةةةةةةانيعناازت ا يةةةةةةع,نا هةةةةةةابقعننإلا

نل رناابن دن  يعننل ربيعنباإلا كدنألاا نفين هابقعننلق   ننلم يمن ف  ن  هعنأزدن  ,ناحُ تننلٗالزةعنية لن

 ح ةةةةةةةةلنَةةةةةةةةا نننلُةةةةةةةةقو بن ةةةةةةةةدن  يةةةةةةةةعننلٗةةةةةةةة ننلبًةةةةةةةة بن  ةةةةةةةة ننإلا كةةةةةةةةدنألاا نفةةةةةةةةين هةةةةةةةةابقعننلزحةةةةةةةة ثنؤلا هةةةةةةةةانيعن

هزةةةعن ح ةةةلن ةةة ةن ةةةدن  يةةةعن  ةةة منن  انةةة نانإلاو   ةةةاتن  ةةة ننإلا كةةةدننلخةةةا ينفةةةينناازت ا يةةةع,ناحُةةة تننلٗالزةةةع

 . هابقعننإلا ُقاتننلو  يع
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جببِؼخ األِريح ٔٛسح ثٕذ و١ٍخ اٌ ١ذٌخ رطٍك ٍِزمٝ باٌ ١ذيل يف  ذِزهب 
 ػجذاٌشمحٓ

 

ب  ايةةعننةةوارةناكي ةةعنن جا وةةعنل ًةةإا ننلصةة يعننلةةلكت رةننةة  ننلهةةقافنائحٓةة رن  يةةلةن  يةةعننلُةةيللعن 

ااكي ةةةةةةةةعننللرننةةةةةةةةاتننلو يةةةةةةةةانانلزحةةةةةةةةذننلو  ةةةةةةةة نبالك يةةةةةةةةع,ننظ ةةةةةةةةتن  يةةةةةةةةعننلُةةةةةةةةيللعنبجا وةةةةةةةةعنألا  ةةةةةةةةرةننةةةةةةةة رةنبنةةةةةةةةتن

زحةةةةذننلو  ةةة نفةةةةيناحةةةلةن ل ةةةةعننإلاجت ةةة ن  تقةةةةىن نلُةةةيللينفةةةةين زةةةلنل ح دن  خ ةةةةعنب  الةةةعننللرننةةةةاتننلو يةةةانانل

انئل نتوديدننل  يننلُ ينٖا يقعنننتخلنمنألارايعناألا ًابنبولنننتًارةننلُيللي
ً
 . ل تم ,نهارف

بلأننإلا تقىنب ياتن دننلة ك نن  مةيمنبوةلندلةمنألقةتناكي ةعننللرننةاتننلو يةانانلزحةذننلو  ة نبك يةعننلُةيللعن

 .نإلامينزبن    هانبه هننإلانانزعن  حزعنباإلاًارك  نان  ٓ ر نللكت رةن ين

نفةينح ايةعنصة عننإلاة نٖن  نْة دنئٖةارن
ً
نبةارحن

ً
ائينتن رل انرارننلُيلليناأه يتهللانفةيننإلاجت ة نبأنةهللاني وة نرارن

نالحتكاكةةهللاننإلازايةة ن ةة ننإلاةة نٖن  نانإلاةةانيت تةة نبةةهللا
ً
ننلنظةةامننلُةة ي,نبةةلنان وت ةةرننلو ةة رننلنقةة بنل ةة نننلنظةةامننظةة ن

 ةةةدن  ةةةمنان و فةةةعن تخُُةةةعنفةةةةين جةةةا ننلصةةة عنانلةةةلان نفاإلا ارنةةةعنن جيةةةةلةنإلا نةةةعننلُةةةيللعن ةةةل منانبًةةةةكلن

نفينئ  امن   يعن ررننإلا ئ
ً
نها ا

ً
 .أنا   نبنيعننل  ايعننلص يعنل   نٖن  نانتًكلنح زن

ليتهللانيةةةةإ دناأيةةةارتننإلامينةةةزبنئلةةةة نأ نا ُةةةا ننإلازايةةةة ناننليةةة  يننلنةةةةا لن ةةةدن  نزةةةلننلُةةةةيلليننلةةةلنةمنفةةةةينَةةةيل

نب ركيةةة نان
ً
ن ةةةا ر

ً
ل  ةةة ئنانتنهةةةارن ةةةدنننةةةتو ا ننلةةةلان نا ربهةةةا هللانفالُةةةيللينهةةة ناحةةةلهننلةةة بني ةةةمنئإلاا ةةةا

 حٓةةة رنان ٗةةة ي ننلةةةلان ,نانهةةة ننلةةة بنيةةةلركنآلاجةةةارنن جانبيةةةعناننلتٓةةةارنتناننلتنةةةا رتن ةةة نألارايةةةعنألا ةةة ىنك ةةةان

عننإلاةة ئن م ةةدنفةةينننتًةةارةننلُةةيلال ينفةةينيةةلركنح كيةةعننلةةلان ن ةة ننلغةة ن نلةة لمنيإكةةلنن ج يةة نبةةأ ن ُةةت 

نةةاة نأ ةة رننلةةلان ,نا هةةاه تهللاننلنوالةةعنفةةين ٗةة ي نن خةةل اتننلصةة يعن  زةة نلك نةةهللان  ةة نن ُةةا نرنةةةمنبةةاإلاجت  ن

 .ل لمنتوت رن  نعننلُيللعن دننإلا دننإلا  عناألانانيعنفينأبننظامنَ ينفيننلوالم

 دن اريخناأَلن  نعننلُيللعنفةيننلوُة نانةر ي,ننا ر ننإلا تقىنأاض تننللكت رنهي عننلقُ رننإلاتحلجع

ن ظي ةةعنفةةين  ز ةةعنكنةة حنن  ٓةةارنتننلهةةابقعنفحنظ هةةان
ً
زةةا ننلةة بنانإلاهةة    نبةة ل ننز ةة رن نبةةأ نألٖا

ً
  ضةة ع

 . دننلٓيا ناانق نّنانناه  ننفين ٗ ي ن  مننلٗ 

ننللكت رنا ناا نأنتادن  مننلوقا  رنارةملون همننلوقا  رنا  يلن  يعننلُيللعنبجا و
ً
عننإلا مننو رننابقا

نبةةةةةأ ننلتةةةةةلنابنبا  ًةةةةةابن ةةةةةدن
ً
زةةةةةاب ننلقحٗةةةةةا ينرارنا ًةةةةةابنفةةةةةيننلٗةةةةة ننلزةةةةةليلناف نةةةةةةلهناأْةةةةة نره,ن  ضةةةةة ا

زةةةا ننلوةةة بننلقةةةل ا نيإ نةةة  نبأنةةةهللانالن نلظةةة نه ننلو يقةةةعنفةةةينيةةةزهللانن جديةةة ةننلو ئيةةةعن نةةة ن ةةةليمننلد ةةةا ,نا ةةةا نألٖا

نالني مدن رزهللانبالنزا ات,نا لن لر  زتن و فعنه نننلن  ن دننلتلنابن دننرلعنئلة نأ ة ىنحتةىني زلن ّ 

  نةةةتن ةةةان هةةة ىنبالٗةةة ننلًةةةوب نفةةةيننلوةةةالمننلو بةةةي,نالقةةةلننيةةة ه ننلوةةة بنفةةةين ٗةةة ي ننلتةةةلنابنبا  ًةةةابن ةةةر ن

 .نلوُ رننل نٗى

ةةةةاتنننتًةةةة تن زنيةةةةعن  ةةةة ن  ن ةةةةلن  يةةةةعنئبةةةةا ننلوُةةةة ننلةةةة هب ن ا ةةةةاب ننلقحٗةةةةا ين  ضةةةةً انأ نألابحةةةةاثنانإلاخٖٗ 

زةةةةا ننلوةةةة بن  ةةةةرننلوةةةةالمن ةةةة نننتًةةةةارنانةةةةرم,نائةةةةا  ِن ةةةةدنٖ يةةةة نل ٗةةةة نؤلا  نةةةةر ي,نحيةةةةذندن ةةةةتنيةةةة  ةنألٖا
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ن حجارننل يدنينلا نئل ن معننإلام  عنانإلالينعننإلان رةنا  تاحنألا ٗارننلو ئيعنباتها نر و هانان تلن نز هةا,ن

يةةع,نننةةتخل  ان ةةل ا نلةة لمنفهةة ن   ةةمنجةة اةنٖزيويةةعناأ ةة ىنن تُةةاريعنهاة ةةعن ةةدنألا ًةةابننلٗزيةةعنانلوٗ  

نإلاُ ي  نانلو بن دن ليمننلد ا ,نا ًة لن  ة ندلةمن ةانرانةهللاننلوة بنفةين ة ك نتهمناكة لمن ةان ح يةهللانأنة ن ن

نلوٗةةةاريدن ةةةدنألا ًةةةابنانلخ ةةةارنانلزةةة ارننلتةةة ن هةةةتخل  اننلوا ةةةعنفةةةين ةةةررنأ  نْةةة م,نا ةةةانيةةةدن ن جةةةارننلوٗةةةارةن

لةةة نحبنانبةةةةدننلزيٗةةةةار,نا  رهةةةان ةةةةدنكتةةةة ننلو  ةةةةا ن هةةةتخل   ن  نةةةة  عننبةةةةدننةةةملنا,نا ةةةة ك ةنرنؤارنا إلنةةةةاتنن

 .نلو بنلوررننإلا ض ى

 دنزانبهان حلجتنألانتادةننجلننللا ٌن دنهيبعننلغ ن نانللان ن دنأج ن هتحٓة نتننلتج يةلننإلاغً يةعن

   ننلص عن,ك ان ا تننلٗالزاتنانإلانه ئاتنبت زيهللانألانب عنل لكت رننلقحٗا ين دننلٗ ننلزليلنان انلةهللان

ةتن دنف نة لناأْة نرناأنة  تنؤلازابةاتنفةينرفة ننلة  ينلةلىننلٗالزةاتنانإلانهة ئاتنبا جا وةع,ناأيٓةانننتوْ 

 .« رحظاتنَيللي»ٖالزاتن  يعننلُيللعنفق نتن تن  عن حتن ن ن ن
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جبِؼخ األِريح ٔٛسح رشبسن يف ادلئمتش ٚادلؼشض اٌذٚيل ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبيل 
 اٌغبثغ ثؤسثغ ٚسػ ػًّ

 

نانإلاإ   ننللالينل تو يمننلواليننل بن نظ هللان  تًاركنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دنفينفوالياتننإلاوّ 

فةةةةةينرار ةةةةةهللانن-حنظةةةةةهللان -نلتو ةةةةيمن حةةةةةتنر ايةةةةةعن ةةةةارمنن  ةةةةة    ننلًةةةةة ين  ننإلا ةةةةمننةةةةة  ا نبةةةةةدن زةةةةلنلوديدنناحنرة

ادلةةةةةمنفةةةةةين  كةةةةةدننل يةةةةةاّن«.. نإلاو فةةةةةعنا ةةةةة رننإلاهةةةةةتقزلن4252ن جا وةةةةةاتننلهةةةةةو ريعنارؤيةةةةةعن»نلهةةةةةابوعنبونةةةةة ن ن

نانإلاإ   نتننل بن نٗ  نفواليا هللانفيننلة  نزنا ني رحنرنالعن دننلً  نن جاربنبال ياّ,ن دن رن37ل  واّر

 .ن جا وعنائ ن ج انا ً ا اتهاننلزحخيعنانلو  يعنانلتٗ ي يع

نلت  ةةةةزنفةةةةين»ك ةةةةانتًةةةةاركنن جا وةةةةعنبةةةةأرب نارىن  ةةةةلن  ةةةة نهةةةةا ٌننإلاةةةةإ   ,نحيةةةةذن ةةةةأتيننل ريةةةةعنألاالةةةة نبونةةةة ن ن

ن جةةةاربنا  ةةةرنتننلك يةةةاتننلصةةة يعنفةةةينن جا وةةةع,نانلخانيةةةعنبونةةة ن ن« نلتو ةةةيمننلُةةة ي يةةةعننلزملبةةةعنن جا و»بوةةةّ 

 ج ئةةةةعن  ةةةةارةن ل ةةةةعننإلاجت ةةةة نانلتو ةةةةيمن»,نانلخالخةةةةعن حةةةةتن نةةةة ن ن«نإلاحنةةةةدةنل ٗالزةةةةاتن  ةةةة نؤلابةةةةلن ناابتكةةةةار

رارننلًة ن اتن»,نانل ريةعننل نبوةعنبونة ن ن«نإلاهت  ن  ننلً ن اتننللاليةعنانقةلنن خ ةرنتنفةيننإلاجةاالتننإلا نيةع

ان  ة ن حقية ننلغايةاتن« 4252رؤيعننللاليعنفينب ن لننللرنناتننلو يانا زاررنتننلت  زنفين حقي ن ًَ ادلمنح 

ؤلانةة رن يجيعنلتجا وةةعننإلات خ ةةعنفةةينتةةةجي نجقافةةعنؤلابةةلن نانلت  ةةزناابتكةةار,نائةة ن نتنا  ةةرن ن ةةدنٖ يةة نبنةةا ن

 ر ةةةةةاتن   ةةةةةزةنا ةةةةةإج ةن ةةةةة ننلزةةةةةاحخ  نانلًةةةةة  ا ,نا ٗةةةةةا نألا  ةةةةةا نانإلاجت ةةةةة ناتوديةةةةةدنحٓةةةةة رنن جا وةةةةةعن ح ًيةةةةةان

 .ا اإلاًيا
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ر ١ٕف ػبدلٟ ٠ضغ ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل اجلبِؼٟ يف ِ بف ادلغزشف١بد 
 اٌؼبدل١خ

 

بنةةةتن زةةةلنل ح دن  ةةة نزةةةاةدةنحُةةةلن هتًةةةنىننإلا ةةةمن زةةةل نبةةةدن زةةةلنلوديدنن جةةةا عينبجا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةن

ن ج ويةةعنألا  يميةةعنلةةنظمنئرنرةننإلاو   ةةاتننلصةة يع,ناكةة لمنحُةةلن  ةة ن ُةةني ننإلاهةةت ىننلهةةارم نليكةة  ن

 دنأانةلننإلاهتًةنياتنن جا ويةعنفةيننإلا  مةعننلتة ن حقة نهة نننإلاهةت ىنفةيننةنتهللاننلتًةغي يعنألاالة ,نادلةمنبوةلن

يةةة نأ  ةةة ن وةةةاي رنن جةةة رةنفةةةينننةةةتخلنمننإلا ةةة ننلُةةة ينأ نحقةةة ننإلاهتًةةةنىن ةةةلننإلاتٗ زةةةاتننلتةةة ن ت خةةةلنفةةةين ٗز

 .ؤلالم را ينانلتٗزيقاتننلص يعنؤلالم رانيعن افع,ننلت نتودحن دننل  ايعننلص يعنا ق  اتننر عننإلا ض ى

نإلانوقةلنفةين لينةعن "HIMSS 17" أ  دندلمن ر ننإلاإ   ننل نب نلتقنيعننإلاو   اتننلص يعنفةيننلًة  نألاانة٘

 .4239ئب يلنن33ن-ن32 دننل ياّنفيننلن رةن

ج ةا ين  نحةل,ن زةلأن ةدن هةت ىننلُةن نئلة ن HIMSS ا ًة لن ُةني نز ويةعننظةمنئرنرةننإلاو   ةاتننلصة يع

نإلاهةةت ىننلهةةاب نلتقيةةيمن ةةلىنننةةتخلنمننإلاهتًةةنياتنا  ظين ةةانلتٗزيقةةاتنأنظ ةةعننإلاو   ا يةةعنانلتمن ل زيةةان

 .نلص يع

ةةلن ا تابوةةعننلتقةةلمنن  اَةةلنفةةينؤلاينةةا نب تٗ زةةاتن ةةلن ةةدنهةة هنابهةة نننلتٗزيةة نيكةة  نب نةة ننإلاهتًةةنياتنَر

ةة  نل   ح ةةةعننلهةةةابوعننلتةة نتوةةةلنألاكثةةرن قةةةلً انفةةةين جةةا ن ٗزيةةة ننظةةمننللةةةجرتننلصةةة يعن نلنبةةاتنبهةةةلفننلَ 

 .ؤلالم رانيع نائالتالين حه  ن هت ىننر عنافواليعننل  ايعننإلاقل عنل   ض ى

ةةرننإلاةةلي ننلوةةامننلتننيةة بنإلاهتًةةنىننإلا ةة من زةةل نبةةةدن زةةلنلوديدنن جةةا عي,ننلةةلكت رنأح ةةلنبةةدن ح ةةلنأبةةة نا  َّ

 . زاة,ن دننوار هللانبه ننؤلانجاح,نا ّلمنزديلننلًم نلن ي ننإلاو   ا يعننل بنحق نه ننألا  

اأكةةلنر.نأبةةة ن زةةةاةنأ نحُةةة  ننإلاهتًةةةنىن  ةةة نهةةة نننلتُةةةني نفةةةيننلهةةةنعننلتًةةةغي يعنألاالةةة نُ وةةةلنئنجةةةاًحن نئدنئ ن

اتننلو يقةةةةعنلةةةةمن حُةةةةلن  ةةةة نهةةةة نننإلاهةةةةت ىنئالنبوةةةةلننةةةةن نتن ةةةةدننلتًةةةةغيل نايةةةةأتينهةةةة نننلمخ ةةةةرن ةةةةدننإلاهتًةةةةني

ؤلانجاحن حقًقانل ؤيعننإلاهتًةنى نليكة  نن  دًزةانيحتة ىنبةهللانبة  ننإلاهتًةنياتنن جا ويةعنفةيننإلا  مةع.ناحُة  ن

ةانفةينننةتخلنمن قنيةعننإلاو    ةاتنفةيننإلاهتًنىن   نه هنن جاةدةنيجو هللانفين ُافننإلاهتًنياتننإلاتقل عن اإلايًّ

نل  ايةةعننلصةة يعننةةوًيان نةةانفةةين حهةة  نكنةةا ةنافواليةةعنن خةةل اتننلصةة يعن ةةدن ةةر ن قنيةةعننإلاو   ةةاتنْةة دن

ن   . زاررنتنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دنفينب نا لننلتح ُّ ننلٖ 

 هللانبهةة ننا ةةدنزانزةةهللا,نأبةةلىننإلا نةةلمن الةةلنبةةدن ح ةةلننلهةةر ع,ننإلاةةلي ننلتننيةة بنل  و   ا يةةعنانلتقنيةةع,ننةةوار

ؤلانجةةةاحنانلت  ةةةزنفةةةين ةةةلةن ُةةة رةن ةةةدن نويةةةلن ةةةل اتننإلاهتًةةةنىناننةةةتخلنمن قنيةةةعننإلاو   ةةةاتننلصةةة يعنكةةةأرنةن

لرر قةةةةا نبجةةةة رةنن خةةةةل اتننلٗزيةةةةعننإلاتكا  ةةةةةعنبجةةةة رةن اليةةةةع,ن ةةةةدن ةةةةر ن حهةةةةة  نر ةةةةعننإلاو   ةةةةاتنفةةةةيننللةةةةةجلن

ي ن ة ف رننإلاو   ةاتننلرح ةعنفةيننلُ ينؤلالم را ي,نئْافعنئل ن حه  نز رةننل  ايعننإلاقل عنل   ئن دنٖ  

نل  ةةتننإلانانةة ,نار ةةمننإلاهةةتخلمنبةةالق نرننلصةة يص,نارفةة نكنةةا ةنن خةةل اتننلصةة يع,نا ةة ف رننلتكةةالي ن ةةدن

 .ٖ ي ننله  عنفين زار ننإلاو   ات
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جبِؼخ األِريح ٔٛسح رشبسن ثزجشثزٙب يف ادلئمتش اٌذٚيل ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبيل 
 اٌغبثغ

تناكي عنن جا وعنل ًإا ننلص يعنفينزا وعنألا  رةنن رةننللكت رةنن  ننلهقافن ج ئعنن جا وةعن ننتوْ 

نانإلاةةإ   ننلةةلالينل تو ةةيمننلوةةاليننلهةةاب نفةةيناريةةعنا  رتهةةانفةةيننلك يةةاتننلصةة يعنا  دلةةمنْةة دنفواليةةاتننإلاوةةّ 

 .«نلت  زنفيننلتو يمننلُ ي»

  ض عن دن رل انأ ننإلا  معننلو ئيعننلهو ريعن   نبأهمن  ح عن اريخيعنلتٗ ي نن تُارها,نا لن  لتنفين

نلتحقيةة  أ صةة ىنننةةتنارةن ةةدن ةةلرنتنأبنائهةةاننرؤي هةةان  ةة ننلتو ةةيمننلوةةالينلزنةةا نن تُةةارن درهةة نا ن يةةعننلنةةٍ 

ةةةان  نةةةهللان ةةةدننلةةةل اةمننلتةةة نيقةةة من  يهةةةاننإلاجت ةةة نفةةةين ًَ ن ا
ً
ائناتهةةةا,ناأالةةةتننلتو ةةةيمنفةةةيننإلاجةةةاالتننلٗزيةةةعننهت ا ةةةا

  نز تةةةهللانل تحةةةلياتننلصةةة يعنفةةةيننلقةةة  نن  ةةةاربنانلوًةةة يد,نا ةةةدنهنةةةانفقةةةلننةةةوتنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن

عننل نةةاةلناؤلا كانةات,ناسةخ تنلةةهللانأحةلثننلتقنيةةاتنحتةىن ٓةة دن زةلنل ح دنئلة نر ةةمننلتو ةيمننلُةة ينبكافة

د نيخل دننلٖ 
ً
ن اليا

ً
 .  يجاٍتن إهرٍتن أهير

ا ٗ  ةةةتننلهةةةقافنئلةةة نر ةةةمنا حن ةةةزننلت  ةةةزنفةةةيننلتو ةةةيمننلُةةة ينئْةةةافعنئلةةة نننةةةتخلنمننلتقنيةةةعنفيةةةهللا.نافةةةينجنايةةةان

ةةةتن ج ئةةةعن  يةةةعنٖةةة نألانةةةنا ن  يةةةلةننلك يةةةعننلةةةلكت رةننبتهةةةا مننإلااضةةة  ن ةةةدن ةةةر ننل ائةةة تننل ريةةةعنننتوْ 

نن تنةتنهة هننلتقنيةعنن  ليخةعن« حُةع»نلتو ي ة ن
ً
ا ٗزيقةهللانفةيننلتةلر وننلتة نتوت ةرنأا ن  يةعنٖة نأنةنا ن اإلايةا

ننإلا ارنةةاتننلٗزيةةعننإلات  ةةزةنا جةة ئ همننلنا  ةةعنفةةين بوةةلننليابةةا .نافةةيندنتننلهةةيا نيةةاركتن  يةةعننلٗةة نبوةةّ 

ةنب نةةةا لنبكةةةال ري مننلٗةةة نان ج نحةةةعنفةةةيننلك يةةةعننلةةةلكت رةن ز ةةةرن ٗزيقةةةاتننإلاحا ةةةاةنفةةةيننلتو ةةةيمن ةةةل  هان ةةةلي  

 .نلً  ن ي

ا ةةدنأك ةةرن  كةةدن حا ةةاةنفةةيننلوةةالمننلةة بن   مةةهللانزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةن ةةل تننإلاةةلي ننلتننيةة بنل   كةةدنألانةةتادةن

نان ة نحالةعنئنةوافيعن ةاىنن  ٓة رن  ظاتهةان ة ننإلاُةابناف ية نؤلانقةادن ةدن  نا ننلناَ ن ج ئعنحيةعنتوةّ 

 .  كدننإلاحا اةنانلتلري ننله ي ب 
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جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٛلغ صالس ارفبل١بد ػبدل١خ يف ادلئمتش ٚادلؼشض اٌذٚيل 
 ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبيل

 

ا وتنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دنأ ةون ة ك نتن نةاهمن ة نزا وةعن لينةعنرب ةدنفةينئي لنةلننانإلاو ةلن

نانإلاةةةإ   ن ن ننلهةةةنغاف ربنل تو ةةةيم,نزةةةا ن   يةةة ننلوقةةة رن  ةةة نهةةةا ٌنزنةةةا نن جا وةةةعننإلاًةةةاركنفةةةيننإلاوةةةّ  نلةةٖ 

ؤلانةة رن يجيعننإلات خ ةةعنفةةين قةةليمننلةةلاليننلهةةاب نل تو ةةيمننلوةةالي,نا ةةدن رل ةةانتهةةع نن جا وةةعنلتحقيةة ن اياتهةةان
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ب ن لنبكال ري مناررنناتن  يان زتم ةن زنيةعن  ة نأحةلثننلزحة ثننلو  يةع,ناأفٓةلننإلا ارنةاتننلتة ن تو ة ن

 .بحازعنن  ننلو لنانل يارة

اأاضة تننلةلكت رةن اتًةةعنن  هة  نرةملهةةعننلتجنةعننلتنني يةةعنإلاًةاركعنن جا وةعنفةةيننإلاةإ   نبةةأ ننلوقةلننإلا  ةة ن

 لينةةةةةعنرب ةةةةةدنيهةةةةةلفنئلةةةةة نئٖةةةةةر نب نةةةةةا لن ازهةةةةةت رنلك يةةةةةعن  ةةةةة منن  انةةةةة نانإلاو   ةةةةةاتنا ازهةةةةةت رن ةةةةة نزا وةةةةةعن

نلت ةة ئننلهةة ي بنلك يةةعننلت ةة ئناننةةت  نرنب نةةا لننإلاازهةةت رنفةةينئرنرةنألا  ةةا نبك يةةعنؤلارنرةناألا  ةةا ,نأ ةةان

ن ننلهنغاف ربنل تو يمنف  نب نا لنرب  من ا نفيننل ربيعنلتخ  .ُُاتن لةبالنهزعنل  و لننلٖ 
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 جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٛلغ ارفبل١خ ِغ ادلىزجخ اٌشل١ّخ
 

نلتو ةةيم,نادلةةمنا وةتنزا وةةعنألا  ةرةننةة رةنبنةةتن زةلنل ح دنأ ةةونن نا يةعنتوةةاا ن ةة ننإلامتزةعننل   يةةعنبة حنرةن

نانإلاإ   ننللالينل تو يمننلواليننلهاب نب لينعننل ياّ  .   نها ٌننإلاوّ 

ا خ ةةتنن جا وةةعنفةةين   يةة نا نا يةةعناكي  هةةانل لرننةةاتننلو يةةانانلزحةةذننلو  ةة ننلةةلكت رةنهةةلىننلةة هيب ,نفي ةةان

 . خلننل حنرةننإلاً فننلوامن   ننإلامتزعننل   يعننللكت رن زلن   يلننله ي ا 

ةعنلتجا وةعنن4239ُتنا نا يعن   نننٓ امنن جا وعنفين ٓ يعننإلامتزةعننل   يةعنلوةامنان م,نائ احةعننلنَ 

بج ي ن نه ئيهانانتنارةن دن ا لةنبياناتنينلررن ح هانأكثرن دن  هعن ري  نبحةذناار ةعن   يةعناكتةابن

 .ر   
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رفبل١خ رؼبْٚ ثني ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل جببِؼخ األِريح ٔٛسح ٚجبِؼخ ا
 أٚرش ذ اذلٌٕٛذ٠خ

 

ةةةةة ن  كةةةةةدنأبحةةةةةاثننلو ةةةةة مننلصةةةةة يعنبجا وةةةةةعنألا  ةةةةةرةننةةةةة رةنبنةةةةةتن زةةةةةلنل ح د,نن خ ةةةةةملونن
ّ
هةةةةةةن:365رزةةةةة نن38ا 

 (UMCU) منن نا يةةةةعنتوةةةةاا ن ةةةة ننإلا كةةةةدننلٗبةةةة نن جةةةةا عيننلتةةةةاب ن جا وةةةةعنأا   ةةةةت4239أب يةةةةلنن35نإلا نفةةةة ن

فةين جةاالتننلزحةذننل  لنليعنبهلفن ٗ ي ننلك نررننلهو ريعنا زةار نن خ ةرنتننلٗزيةع.نئْةافعنلة لمننلتوةاا ن

 .نلو   نانلت نتً لنئ ا عن ًار  نبحخيعن ً ركعنفين جاالتننلٗ نانلص ع

لننإلا كدنفينحنلننلت  ي ننوارةننللكت رنأح لنبدن ح لنأب  زاة
ّ
,ننإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًةنىننإلا ةمن خ

ةةةةلنزا وةةةةعنأا   ةةةةتن
ّ
 زةةةةل نبةةةةدن زةةةةلنلوديدنن جةةةةا عينانإلاًةةةة فن  ةةةة ن  كةةةةدنأبحةةةةاثننلو ةةةة مننلصةةةة يع,نفي ةةةةان خ

,نئحةلىننلًة  اتننلتابوةعنل   كةدننلٗبة نن جةا عي,ننلهةيلنUMC eXpert نةوارةننإلاةلي ننلوةامننلتننية بنإلا كةد
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ًنىننإلا ةمن زةل نبةدن زةلنلوديدنن جةا عينائحٓة رننةوارةننلهةن رنهارمنرر هد,نادلمنفينحنلنأ يمنب هت

نأ نهةةة هن
ً
نل  لنةةةلبنفةةةيننلهةةةو ريعننلهةةةيلني نةةةتنرننجةةةملو,ننلةةة بن  ةةةرن ةةةدننةةةوار هللانبت  يةةة نا نا يةةةع,ن إكةةةلن

نلل منن  ك  عننلهو ريعنلل منا حن زننلتو يمنا ن يعننإلا  مع
ً
حننلً نكعنب  ننلز ليدن ن ها  .ا نا يعنتوّدِ

دلمنفقلنرررن  كدنأبحةاثننلو ة مننلصة يعنلوقةلن خةلنهة هننلًة ن اتن ة نن ج ةاتننلزحخيةعننلنا  ةعننلتة نئل ن

نيةةةعنل زحةةةذننلو  ةةة نفةةةيننإلا  مةةةعننلو ئيةةةعننلهةةةو ريعن ,نانلتةةة ن4252 ُةةة ن ًةةةاٖاتهانفةةةينرؤيةةةعنؤلانةةة رن يجيعننلٖ 

 .تهلفنئل ن حقي ننلت ن نانلت  زننلزح  ناتهيبعننلزملبعننلزحخيعننإلاحندة

توةلن ةدنأفٓةلنن جا وةاتنفةينه لنةلننا  ة ن هةت ىن UMC ارننللكت رنأح لنأب ن زاةنأ نزا وةعنأا   ةتاأي

نلوةةةةةالم,نحيةةةةةذنئ هةةةةةان نظ ةةةةةعنتهةةةةة منفةةةةةيننلتٗةةةةة ي ن ةةةةةدن زةةةةةلن ختُةةةةة  ناتهةةةةةاهمنفةةةةةينبنةةةةةا ننلقةةةةةلرنت,نك ةةةةةان قةةةةةلمن

نن خل اتنانتًاريعنفين جا ننلتخٗي٘نانلزح ثنانلهياناتنانلنظم,نئْافعنل لمن هانلةننل ر 
ً
ن لنافقا

 .نوا  فٓلننإلاواي رننإلاح يعنانل
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 م1101-أبريل   -1 - هـ0328 – رجب -4األحد 

 

 ٚالدح ِغزشفٝ

 

   لنفينلمثرةن دنحمننإلا ض ىنفيننإلاهتًنياتنن  ك  يعنا ُا لنيك ىننلنامن دنتو رنن  ُ  ن   ن

نل  تننإلانان ,نيٓ ين  رننفتتا ن هتًنىنحك  ينزليلنحلجاننارن,نيط   نألا لنفيننلتخني ن دن

  . ًك عن أ  ن  ن يلنحيارةننلٗزمل نأان لمن  ف نألان ةنإلا ض ىننلتن يم

ي مننلخرجا ننإلااض  ننحتن تنزا وعنألا  رةنن رة,نبافتتا ن هتًنىننإلا من زل نن جا عي,ناه ن ان ولن

نحلنن دنأهمننإلاكان ننلت نحقق هانزا وعنألا  رةنن رة,نفاإلاهتًنىننل بنيق نرن لنح   انن جا عي,نا 

زملزاتناأٖزا ن يت   نأ ني ف نبملبعن لريبيعن تكا  عنلٗالزاتن  ياتننلٗ نانلو  مننلص يعنألا  ى,نٖا

زا ننإلاقي   نفيننلتخُُاتننلٗزيعننإلاخت نع,ناأ نيخ لمنز ي ننحتيازاتن  ياتنا تياح,نانلٗزملزاتناألٖا

ن جا وعننلص يعنن خ و,نا ين  ياتننلٗ ,نانلت  ئ,نٖا نألاننا ,نانلُيللع,نانلص عنا   من

  .نلتأهيل

نا ,نانلنها نانل الرة,ناألان ةن اتًت لن ل اتننإلاهتًنىن   ن خُُاتننلزاٖنع,نان ج نحع,ناألٖا

زيع,نا ينز يو ان ل اتن قلمنلتج ي نبرن قابلنانإلاجت  ,نانلوررننلٗزيعينانلتأهي ي,نانلتغ يعننلور 

 .كزقيعننإلاهتًنياتنن  ك  يع

ك انأ ننإلاهتًنىن ت ف نفيهللانجرجعن  نكدن   زن ين نلت  زنفينص عننإلا أة نا نلت  زنفينن  نا ٗ رننلٗنل ن

بهانه نننا نلت  زنفينص عننليافو   ,ناأظدنأ ن  كدننلت  زنفينص عننليافو  نه ن دنألاييا ننلت نننن ر

 .نإلاهتًنى

زا نانلٗزياتن ك لمن دنن ج نن ننلت ن و زنبهانه نننإلاهتًنىننل ليل,نأ ن هزعننلوا    نفيهللان دنٖا

%,ناأ نز ي ن  فن ن يمننإلا ض ىننإلا ز رةنفيهللا,ن نن رة,نلت لن دن ًا لنننتًارن72نلهو ري  ن ز  ن

ئز ن ن هللانا ل ا هللانبتٗزي ن واي رننلتجنعنننلولاى,نئْافعنئل ن  ف رنرنحعنأكثرنل   ئ,نا   زمنفينز ي 

نإلاً ركعنلر ت ارننللالي,نانياناتنا واي رنن ج رةننلت نيق هاننإلا كدننلهو ربنال ت ارننإلانً تننلص يع.ن

  اني ف ن دن هت ىنن خل اتننلت نيقل  انل   ض ى,نايجو هللان كانان نانزانلتلري ننلٗربناأٖزا نا تياحن

زا ننإلاقي      .األٖا

 

 ننفتتا نه نننإلاهتًنىننلتو ي  نفينزا وعنألا  رةنن رة,ني خلنزد ننرن  انفين نظ  عن هتًنيا نانئ

ن جا ويعننلت نته منفينرف نز رةنن خل اتننلص يعنفيننإلا  مع,ن دنٖ ي ن  ف رننلتلري ناحيارةن أهيلن

مننلقاةمنحاليانفينا  ارنتننلوا    نفيننلقٗا ننلُ ي,نك ان دننإلات   نأيٓانأ نيخن ن دناحرحا

http://okaz.com.sa/article/1537142
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 .نإلاهتًنياتنن  ك  يعنفيننل ياّ

 

نزاركن جا وعنألا  رةنن رةننفتتا نه نننلُ  ننلُ يننلتو ي  ,نزو هللان ننقٗعنننٗر ننح ن حقي ن هٓعن

دنن  زمل   .   يعناص يعناننوعنايا  ع,ن  ي نبه نننلٖ 

 

 م1101-أبريل   - 4 - هـ0328 – رجب - 8-األربعاء 

 

  اٌش٠بض: اجنبصاد ادلشأح اخل١ٍج١خ
 

ياركنافلن دنٖالزاتنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دنفيننإلا تقىننلخقافينانلو   ننلخا ينل ٗالزاتنفين

نلوا عنل تو يمنزا واتنا إنهاتننلتو يمننلوالينبلا ن ج وننلتواا نن خ ياي,ننل بن نظ هللاننل يبعن

 دننلً  نن جارب,نائ  ن لرننلٗالزاتنن45ئل نن;3نلتٗزيقينانلتلري نبلالعننلك يتن ر ننلن رةن دن

نإلاًار اتننز نٖالزاتن دن  ياتن خت نعن دنن جا وع,نايتٓ دننإلا تقىننز ن هابقاتن ين هابقعن

زح ثنؤلا هانيعناازت ا يع,ننلق   ننلم يم,نا هابقعننإلاناظ نت,نانإلاهابقعننلخقافيع,نا هابقعننل

 .ا هابقعننإلا ُقات,نا هابقعننإلازتم نتننلو  يع

ا هع ننإلا تقىننل بنيح لنيوارن نإلا أةنن خ يجيعنا حلياتننلق  نن  اربنانلوً يد نئل نته ي٘ننلٓ  ن

 .   نئنجاحنتننإلا أةنن خ يجيع
 

 م1101-أبريل   - 9 - هـ0328 – رجب - 01 -األحد

 

 جب ضح ٌٍجبدضبد يف صذخ ادلشأح جببِؼخ ٔٛسح
زاةدةننل يارةنل زاحخاتنفيننلو  من»أٖ  ن  كدنأبحاثننلو  مننلص يعنفينزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن

إلا أةننلهو ريعن ت نفقعن  نرؤيعن  رننإلا   نؤلالم را ي.نا ُُتنن جاةدةنفين ا  انألاا نلص عنن« نلص يع

,ننلت نتهلفنئل ن حقي ننلت ن نانلت  زننلزح  ناتهيبعننلزملبعننلزحخيعننإلاحندة.نك انتهع نن جاةدةنئل ن4252

تةجي ننلزاحخاتنفيننلهو ريعنائذننل ا ننلتنافهيعنبينهدنل تقلمنبأبحاثن تخُُعنتهع نئل ن حقي نن ج رةن

نلقٗا اتننلزحخيع,نافين جاالتنألابحاثننلٗزيعنا ٗ ي نن خل اتننلص يع,نننلًا  عنانلتن يعننإلاهتلن عنفي

اص عننإلا أة,نئل نزان ن  زيهللاننلزح ثنانللرنناتنب انيحق نأهلنفنبنا نن تُارن جت  ننإلاو فعناتةجي ن

 لةننلو لننلزح  نانل قينب هت نه.ن ًارنئل نأ ننلتقليمنلتجاةدةنيتمن دنٖ ي ننإلا   نؤلالم را ي,ناتهت  ن

نلتقليمنحتىن هايعننبت  ر.نانتتمن  نزوعنز ي نألابحاثننلو  يعننإلاقل عن دننلزاحخاتنب ننٗعن جنعن   يعن

 تخُُع,ناتو دننلنتاةلنحه ننإلاهت ىنألاا نل ٗالزاتن انرا ننإلاازهت ر,نانلخا ينلٗالزاتننللرنناتننلو يا,ن

 انلخالذنل   ارناتننلص ياتنبج ي نفباتهدنا خُُاتهد

http://okaz.com.sa/article/1537914
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 م1101-أبريل   - 00 - هـ0328 – رجب - 03ثاء الثال

 

 ر ١ٕف ػبدلٟ: ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل األٚي جبِؼ١بً 
حُلن هتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن   نزاةدةنن ج ويعن

ئرنرةننإلاو   اتننلص يعنا ُني ننإلاهت ىننلهارمنليك  نألاا ن دنب  نز ي ننإلاهتًنياتننألا  يميعنلنظم

ن جا ويعنفيننإلا  معننلت ن حق نه نننإلاهت ى,نبولنأ نحق ن لننإلاتٗ زاتننلت ن ت خلنفين ٗزي نأ   ن واي رن

نلت نتودحننل  ايعننلص يعنن ج رةنفينننتخلنمننإلا  ننلُ ينؤلالم را ينا افعننلتٗزيقاتننلص يعنؤلالم رانيعن

 .ا ق  اتننر عننإلا ض ى

انإلانوقلنفين لينعن (HIMSS 17) أ  دندلمن ر ننإلاإ   ننل نب نلتقنيعننإلاو   اتننلص يعنفيننلً  نألاان٘

 .نل ياّ

ج ا ين  نحلن زلأن دن هت ىننلُن نئل ن HIMSS ا ً لن ُني نز ويعننظمنئرنرةننإلاو   اتننلص يع

تقييمن لىنننتخلنمننإلاهتًنياتنا  ظين انلتٗزيقاتنأنظ عننإلاو   ا يعنانلتمن ل زياننإلاهت ىننلهاب نل

لنا تابوعننلتقلمنن  اَلنفينؤلاينا نب تٗ زاتن لن دن نلص يع.نابه نننلتٗزي نيك  نب ن ننإلاهتًنياتنَر

نفين جا ن ٗزي ننظمننلل
ً
جرتننلص يعنه هننلنباتنبهلفننلَ   نل   ح عننلهابوعننلت نتولنألاكثرن قل ا

 .ؤلالم رانيعنائالتالين حه  ن هت ىننر عنافواليعننل  ايعننإلاقل عنل   ض ى

 م1101-أبريل   -08 - هـ0328 – رجب - 10 -الثالثاء

 

عخ ٌغخب
ِّ
 جببِؼخ ٔٛسح رغزّش اىل اٌضالصبء اٌمبدَ بِذس

  
 لّرِنةةعن»رزةة نن جةةارب,ن  قةةيننلتقةةليمن  ةة ناظينةةعنن:4نةة رةنبنةةتن زةةلنل ح د,نحتةةىننلخرجةةا نبةلأتنزا وةةعنألا  ةةرةن

 نإلاهةةت ىننلهةةارمن خُةةِنلغةةعنئنج  زيةةع نبو ةةارةننلهةةنعننلتحٓةة ريعنفةةين  كةةدننل غةةعنؤلانج  زيةةع,ن  ةةرنب نبةةعن« لغةةع

  .(http://www.pnu.edu.sa) :نلت ظي نب    نن جا وعنؤلالم را ي

تن  ةةةة ننإلاتقل ةةةةعنيةةةة اٖان اَةةةةعناأ ةةةة ىن ا ةةةةع نفا خاَةةةةع:نن  ُةةةة  ن  ةةةة ننلزكةةةةال ري منانإلاازهةةةةت رنفةةةةي:ن انيةةةة ٖر

نل غ ياتننلتٗزيقيةع,نأانألاربنؤلانج  ةزب,نأان ةلر وننل غةعنلغ ةرننلنةاٖق  نبهةا,نأان لر هة ان  غةعنجانيةع,نأان لر هة ان

  .   نّنأ اري يع

تنن ج  ن8.7ألا اري  ,ن   نأ ن ك  نررزعننلمتابعن  (ielts)  نفينن تزار8.7ا وعنحُ  ننإلاتقل عن   ن ك انني ٖر

 ,ن44 نانإلاحارجةعن 47,ن  ة نأ ن كة  نررزةعننلمتابةعن (toefl ibt)  نفةينن تزةار7: ,نأانن  ُة  ن  ة ن 9.7انإلاحارجعن 

  .ن جا ويعنئْافعنئل ن  رةنالن قلن دن امنفين لر وننل غعنؤلانج  زيعنل   ح ع

أ اننلً إننلوا ع:نأ ن ك  ننإلاتقل عننو ريع,ناحاَ عن   ننإلاازهت رنأان ان وارل ان دنزا وعننو ريعنأانأبن

أان ةةةان وارل ةةةا,نانزتيةةةاحنن تزةةةارن« زيةةةلنزةةةلن»زا وةةةعنأ ةةة ىن و ةةةرفنبهةةةا,ناأالنيقةةةلن قةةةلي هاننلوةةةامنفةةةيننإلاازهةةةت رن ةةةدن

نيةةةع,نايةةة ارةننلزكةةةال ري منن جا وةةةعنانإلاقاب ةةةعننلةخُةةةيع.نا  ةةة ننإلاتقةةةل اتن ئرفةةةا نَةةة رن ةةةد:نبٗا ةةةعننل  يةةةعننلٖ 

انإلاازهةةت رنانللةةجلنألا ةةاري  نلكةةلن نه ةةا,نا وارلةةعنيةة ارةننلزكةةال ري منأاننإلاازهةةت رننلُةةاررةن ةةدنئرنرةن وارلةةعن

http://okaz.com.sa/article/1539198
http://okaz.com.sa/article/1539198
http://okaz.com.sa/article/1540839
http://www.pnu.edu.sa/


 

61 

 (ielts) نلً ارنتنن جا ويعنب حنرةننلتو يمنئدنن انتنحاَ عن  يهان دن ةاررننإلا  مةع,نان تزةارنتننل غةعنؤلانج  زيةع

  .(toefl ibt)ألا اري  ,ن

اأكةةلتنن جا وةةعنأ هةةاننتهةةتزولنٖ ةة ننل ظينةةعنفةةينحةةا ن ةةلمنئرفةةا ننإلاهةةتنلنتننإلاٗ  ئةةعنأان ةةلمنننٗزةةا نيةة إن

  .نل ظينعنا لمنننتم ا ننلزياناتننإلالج ع

بوةلننن هةا نناي مدنل  تقل عنتوليلنا حليذننلزيانةاتنانإلاهةتنلنتنأجنةا نف ةرةننلتقةليم,ناالنيقزةلنئرفةا ن هةتنلنت

نلن ةةةةةةةةرةننإلاحةةةةةةةةلرةنل تقةةةةةةةةليمن  ةةةةةةةة ننل ظةةةةةةةةاة ,نا تح ةةةةةةةةلننإلاتقل ةةةةةةةةعن هةةةةةةةةإاليعنصةةةةةةةة عننلزيانةةةةةةةةاتننإلال  ةةةةةةةةعنا ٗابق هةةةةةةةةان

 .ل  هتنلنتننإلاٗ  ئع
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 م1101-أبريل   - 03 - هـ0328 – رجب - 01-الجمعة

 

 األِريح ٔٛسح رٛلغ صالس ارفبل١بد ػبدل١خجبِؼخ 

ا وتنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دنأ ةون ة ك نتن نةاهمن ة نزا وةعن لينةعنرب ةدنفةينني لنةلننانإلاو ةلن

نانإلاةإ   ننلةةلاليننلهةةاب ن ن ننلهةةنغاف ربنل تو ةيم,نادلةةمن  ة نهةةا ٌنزنةةا نن جا وةعننإلاًةةاركنفةيننإلاوةةّ  نلةٖ 

 اياتهةةةةةانانةةةةة رن يجيعننإلات خ ةةةةةعنفةةةةةين قةةةةةليمنبةةةةة ن لنبكةةةةةال ري مناررننةةةةةاتن  يةةةةةانل تو ةةةةةيمننلوةةةةةالي,نبهةةةةةلفن حقيةةةةة ن

 . زتم ةن زنيعن   نأحلثننلزح ثننلو  يع,ناأفٓلننإلا ارناتننلت ن تو  نبحازعنن  ننلو لنانل يارة

اأاضةةة تنرةملهةةةعننلتجنةةةعننلتنني يةةةعنفةةةيننإلاةةةإ   نر.ن اتًةةةعنن  هةةة  نأ ننلوقةةةلننإلا  ةةة ن ةةة نزا وةةةعن لينةةةعنرب ةةةدن

ئلةةةة نئٖةةةةر نب نةةةةا لن ازهةةةةت رنلك يةةةةعن  ةةةة منن  انةةةة نانإلاو   ةةةةاتنا ازهةةةةت رننلت ةةةة ئننلهةةةة ي بنلك يةةةةعننيهةةةةلف

ن ن نلت ةة ئناننةةةت  نرنب نةةةا لننإلاازهةةةت رنفةةةينئرنرةنألا  ةةةا نبك يةةعنؤلارنرةناألا  ةةةا ,نأ ةةةانبالنهةةةزعنل  و ةةةلننلةةةٖ 

نإلاةةةةلي ننلتننيةةةة بنلًةةةةإا نننلهةةةنغاف ربنل تو ةةةةيمنف ةةةة نب نةةةا لنرب ةةةة من ةةةةا نفةةةةيننل ربيةةةعنلوةةةةلةن خُُةةةةات.ناأيةةةار 

نلتوةاا ننلةلالينفةينزا وةعنألا  ةرةننة رةنر.ن ٓة ننلده ن ةينئلة نأ نية ن اتننلتةلر ونفةينبة ن لننإلاازهةت رنزةا تن

اأه يةةعنتهيبةةعننإلاةة أةننلهةةو ريعنل  ًةةاركعنبمنةةا ةن اليةةعنفةةين جةةا نريةةارةنألا  ةةا ,نا ةةدنن4252لتتنةة ن ةة نرؤيةةعن

 .نإلاازهت رنفين خُِنئرنرةنألا  ا ه نننإلانٗ  ننر أتنن جا وعن قلني ن اتن
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 ٛسح رٕظُ ادلٍزمٝ اٌضبٟٔ ٌٍجٛدحجبِؼخ األِريح ٔ
نظ ةةتنزا وةةةعنألا  ةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةلنل ح دن  خ ةةةعنفةةينا الةةةعنن جا وةةةعنل تٗةة ي نان جةةة رةنا  ةةارةنْةةة ا نن جةةة رةن

دننحةةةة ن” اا ت ةةةةارنألا ةةةةاري  ننإلا تقةةةةىننلخةةةةا ينلتجةةةة رةنبونةةةة ن    يجةةةة نن جا وةةةةاتننلهةةةةو ريع:ن نُةةةةعنننٗةةةةر ننلةةةةٖ 

ن جا وةةةعننلةةةلكت رةنهةةةلىنبنةةةتن ح ةةةلننلو يةةةلناأ ٓةةةا ننل يبةةةعننلتو ي يةةةعناؤلارنريةةةع.نبحٓةةة رن وةةةالين ةةةلي ةن” نلت  ةةةز

ن دنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن   ن هاي ةننل ك ننح نرؤيعننلهو ريع
ً
ا ,ن4252ايأتينه نننإلا تقىنحَ 

ريةةانا نظي يةةةانحيةةذنأ ةةلتنن جا وةةعن ٗةةعنننةة رن يجيعنلتحقةة ننلنق ةةةعننلن  يةةعنفةةين نظ  ةةعنن جا وةةعنأ اري يةةانائرن

لتت نكة نبةة لمن ةة نرؤي هةانارنةةال هاننإلاهةةتقز يعناتوةةدحن كان هةانانةة رن يجيعننإلا    ةةعنبة  ن إنهةةاتننلتو ةةيمننلوةةالين

 . ح ياناراليا

اأاض تناكي عنن جا وةعنل تٗة ي نان جة رةننلةلكت رةنفةا دنبنةتن زةل ننلدن ةلنفةين    هةانافتتاحيةعنل   تقةىنأنةهللان

ن ةةدننلةةلارننلةة 
ً
بن قةة منبةةهللانزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنكُةة  ن هةةاتين ونةةىنبتنويةةلنرارننإلاةة أةننلهةةو ريعنلت نكةة نننٗر ةةا

نيةةةعنن  اليةةةعناننإلاهةةةتقز يعن,نأ ا ةةةتنن جا وةةةعن  خ ةةةعنبو ةةةارةنْةةة ا نن جةةة رةنانا ت ةةةارنألا ةةةاري  ن نلتٗ وةةةاتننلٖ 

نكةة ن ةة نرؤيةةعننإلا  مةةعن  تقةىنن جةة رةننلخةةا ينبهةةلفنرفةة ن هةةت ىننلتٗ وةةاتنإلاخ زةةاتنن جا وةةاتننلهةةو ريعنب ةةانيت  

 ,) 4252نلو ئيعننلهو ريعن ن

ايتٗةةةة  نئلةةةة ننلةةةةلارنن  يةةةة بنلتجا وةةةةاتننلهةةةةو ريعنفةةةةينبنةةةةا نبةةةة ن لنأ اري يةةةةعن ةةةةاررةن  ةةةة ن  زيةةةةعننحتيازةةةةاتننإلا ح ةةةةعن

نلتن  يةةةةةةعننلقار ةةةةةةعنبكةةةةةةلن تٗ زاتهةةةةةةان ةةةةةةدن ةةةةةةر نتو ةةةةةةيمنان أهيةةةةةةلننإلاخ زةةةةةةاتنإلا نز ةةةةةةعنهةةةةةة هننلتٗ وةةةةةةاتننلٗ  حةةةةةةعنان

و ل,نك انيهلفنئل نننتو نّننلتجاربننإلاح يعنللىنن جا واتننلهةو ريعنان زةار نن خ ةرنتنانخ نٕنفينن  ننل

ن ان نا ًةةةةعنرارننإلاجت ةةةة نن خةةةةار ينفةةةةين حليةةةةلن هةةةةارننلتخُُةةةةاتنألا اري يةةةةع,ن زملنةةةةعنأنةةةةهللانيُةةةةاح ننإلا تقةةةةىن وةةةةّ 

يةةعن زنةةىن  ةةة ن فٓةةلننإلا ارنةةاتنفةةين جةةةا نن جةة رةن  ةة ن هةةةت ىننلك يةةاتنرن ةةلنن جا وةةةعناندلةةمن خ ةة نبملبةةةعن حن ز 

  .نلتنافوننلً ي نان زار نن خ رنتنب  ن  ياتنن جا وع

بلارهانبّينتن  يلةنْ ا نن ج رةناا ت ارنألا اري  ننللكت رةنأن ا ننلًةوينا نأ ن ةدنأهةلنفنرؤيةعننإلا  مةعن

نةةةةلننلنجةةةة ةنبةةةة  ن خ زةةةةاتننلتو ةةةةيمننلوةةةةالينا تٗ زةةةةاتننةةةة  ننلو ةةةةلن ةةةةدن ةةةةر ن أهيةةةةلنن4252نلو ئيةةةةعننلهةةةةو ريعن

كةاررننلتو ي ة نا حن ةزهنل وٗةةا نا دايةلننلٗةربنانلٗالزةةاتنباإلاوةارفنانإلا ةارنتننلرح ةةعنل ظةاة ننإلاهةتقزلنا ٗةة ي ننل

نإلاناراننللرننيع,ن ً رةنئل نأ نه هننل ؤيعن أتين ت نفقعن ة ن ايةاتناأهةلنفنن جا وةعننلتة نتهةع نلتحقية نأ  ة ن

 .واتننل نةلةنفيننلوالم واي رنن ج رةنل ف ن هت ىنن جا وعنااَ ل انإلاُافنن جا 
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 افززبح ِغزشفٝ ادلٍه ػجذ اهلل اجلبِؼٟ يف اٌش٠بض

 هتًةةةنىنريةةةدنأ  ةةةرن نٗقةةةعننل يةةةاّنفيُةةةلنبةةةدنبنةةةلرننيابةةةعن ةةةدن ةةةارمنن  ةةة    ننلًةةة ين  نأ ةةةون نلخ خةةةا  ,ن

 نإلا من زلن نبدن زلننلوديدنن جا عينفينزا وعنألا  رةنن رة.

ا ةا ننإلاةلي ننلوةامننلتننيةة بنل  هتًةنىننلةلكت رنأح ةةلنأبة ن زةاة,نئ ننإلاهتًةنىنزةة ىنتًةغي هللانبةأ   ننإلاوةةاي رن

نئلة نن خٗة٘نانة رن يجيعننل
ً
نبة  ننإلاهتًةنياتنن جا ويةعنفةيننإلا  مةع,ن ًة رن

ً
تة ن    هةاننلواإلايع,نليك  نن  دزةا

,ن«4252رؤيةعننإلا  مةعن»ن جا وعن ت نة عن  نرؤي هانفةينأ ن كة  ن نةارةنل  ة أةنفةيننإلاو فةعنانلقةيمنا هةتقاةن ةدن

 بحه نا العنألانزا ننلهو ريعن انم .

اأيارنئل نئ ت ارن ن  مننلّ  ايعننلصّ يعننلًا  عننلت ن  كةدن  ة نبة ن لننلتةةخيِننإلازمة نانل  ايةعنانلت  يةعن

 زان نن خل اتننلورزيعن  ننل رك زن   نص عننإلا أةنانلٗنل,نان  نا ٗ رننلٗنل.ننلص يعنئل 

اأاضننأ ننإلاهتًنىنركدن   ننلٗالزةاتنانإلاتةلرئ  ن ةدن ةر ن ة ف رننلزملبةعننلتة ن حقة نأ  ة نررزةاتننلتةلري ن

نويةلنرارن  كةدننإلايلن ينفينبملبةعنأ اري يةعن حنةدةنل تو ةيمنا زةار ننإلاو فةعنبانةتخلنمننل نةاةلنن  ليخةع,ن ة ن 

 نإلاحا اةنا ن يعننإلا ارنتناز نن ننل يارةنا نويلنرارن  كدنألابحاثننلص يع.

 ةةةدنز  هةةةا,ن الةةةتن ةةةلي ةنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةننلةةةلكت رةنهةةةلىننلو يةةةلنئ ننإلاهتًةةةنىن وت ةةةرن حٗةةةعن   ةةةعنفةةةين

خ نبتةةةهللاننلخقافيةةةعنن هةةة عن ًةةةار  ننلتن يةةةعنفةةةيننإلا  مةةةع,نان ةةة درن   ةةة ن ًةةة فني  قةةةينبأرنةةةةهللاننإلاإنسةةة  نايت  ةةةزنب

ن
ً
ن ةلريبيا

ً
نيع,نايت ن من  ننحتيازاتنن  ننلو ل,نايحق ن زلأننإلاًاركعننإلاجت ويعنايك  نرنفةلن اه يتهللاننلٖ 

 ل ك ياتننلص يعنن خ وننلت نبلأتنفين خ يلن  نررنئل نن  ننلو ل.

ْةةةافت:ن النيقتُةةة نرارننإلاهتًةةةنىن  ةةة ن قةةةةليمنن خل ةةةعننلٗزيةةةعنانلتو ي يةةةع,نبةةةةلنيتوةةةلنهنئلةةة نر ةةةمننلزحةةةةذن»اأ

ْةةةو ن هةةةةاه عننإلاةةةة أةن  ةةةة ن هةةةت ىننلوةةةةالمنفةةةةين جةةةةاالتننلزحةةةةذنناؤلاحُةةةةا نتنلو  ةةة ,نئدنأجزتةةةةتننللرننةةةةاتن

  كةةدننلزحةة ثنننلو  ةة نانلُةة ي,نلةة لمن  ةةلتنن جا وةةعنئلةة نر ةةمننلزاحخةةاتن ةةدن ةةر نبةة ن لن توةةلرةنيقةةل  ا

اأ  نتننللكت رةننلو يلنئٖر نزاةدةننل يةارةنل زاحخةاتنفةيننلو ة مننلصة يع,نتهة هلفننلزاحخةاتن«. نلص يع

فقةةة٘,نفةةةينز يةةة ننلقٗا ةةةاتنا  ةةة ن ةةةلننإلاهةةةت يات,نانةةة ركدنن جةةةاةدةنفةةةين لةةةخ هانألاالةةة ن  ةةة ننلزحةةة ثنن خاَةةةعن

 بص عننإلا أة.
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غ صالصخ ارفبلبد ػبدل١خ
ّ
 جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٛل

 

ن ةةة نن
ً
ا وةةةتنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دنأ ةةةو,نن نةةةا   ن ةةة نزا وةةةعن لينةةةعنرب ةةةدنفةةةينأرلنةةةلن,ناجالخةةةا

ن ننلهةنغاف ربنل تو ةيم,نادلةمن  ة ن نانإلاةإ   ننلةلاليننلهةاب نل تو ةيمننإلاو لننلةٖ  هةا ٌن ًةارك هانفةيننإلاوةّ 

 نلوالينفيننل ياّ.

اأفارتنفينبيا نأ هانتهع ن دن ر نه هنا نا اتنئل ن حقي ن اياتهانان رن يجيعننإلات خ عنفين قليمنب ن لن

 تو  نبحازعننبكال ري مناررنناتن  يان زتم ةن زنيعن   نأحلثننلزح ثننلو  يع,ناأفٓلننإلا ارناتننلت 

 ن  ننلو لنانل يارة.

اأاض تنرةملهعننلتجنعننلتنني يعننللكت رةن اتًعنن  ه  نأ ننلوقلننإلا   ن  نزا وعن لينعنرب ةدنيهةلفن

ئلةة نئٖةةر نب نةةا لن ازهةةت رنلك يةةعن  ةة منن  انةة نانإلاو   ةةاتنا ازهةةت رننلت ةة ئننلهةة ي بنلك يةةعننلت ةة ئن

   ا نبك يعنؤلارنرةناألا  ا .اننت  نرنب نا لننإلاازهت رنفينئرنرةنألا 

ن ننلهنغاف ربنل تو يم,نف  نيتو  نب رنا لنرب  من الينفين»اأْافت:ن أ انبالنهزعنئل نا نا ن  ننإلاو لننلٖ 

 «.نل ربيعنلتخُُاتن لة

 ةةدنزانزةةهللا,نأاضةةنننإلاةةلي ننلتننيةة بنلًةةإا ننلتوةةاا ننلةةلالينفةةينن جا وةةعننلةةلكت رن ٓةة نبةةدن  ةةيننلده ن ةةينأ ن

نلتةةة نيةةةلرتن  ةةة نأه يةةةعنتهيبةةةعننإلاةةة أةنن4252نلتةةةلر ونفةةةينبةةة ن لننإلاازهةةةت رنزةةةا تنلتتنةةة ن ةةة نرؤيةةةعنيةةة ن اتن»

نلهةو ريعنل  ًةاركعنبمنةا ةن اليةعنفةين جةا نريةارةنألا  ةةا ,نا ةدنهة نننإلانٗ ة ننر ةأتنن جا وةعن قةلنيةة ن اتن

 «.نإلاازهت رنفين خُِنئرنرةنألا  ا 

نأنةةةهللانا حةةةلثننلده ن ةةةين ةةةدن ازهةةةت رن  ةةة منن   نةةةزعن  ح 
ً
 خُةةةِن  ةةةمنلوةةةلرن ةةةدن»يةةةلننلزيانةةةات ,ن  ضةةة ا

ةةٗنا ي,ناز يو ةةانتوت ةةلن نلقٗا ةةاتن نهةةان ٗةةا ننلُةةنا عننلةة بني كةةدن  ةة نَةةنا عنؤلا هةةا نآلالةةينانلةة  ا نَا

  ةة ن ةةلىن نةة  نأيةةعنز ةةعنفةةين ح يةةلننلزيانةةاتناانةةتنارةن نهةةانازوةةلنؤلا هةةا نآلالةةينيُةةلنئلةة ن هةةت ىننلةة  ا ن

ن دنحيذناز رنَنا اتن ت  زنبهانؤلا ها ي,ناه ننالنبلنأنهللا
ً
نبويلةنلتجا وعن هتقزر

ً
 «.نملًكلن فا ا

حةةةة  نْةةةة ارةنن4252ا ةةةدن ازهةةةةت رننلت ةةةة ئننلهةةةة ي ب,نأاضةةةةننأنةةةةهللان ةةةةدن جةةةاالتن ت نفةةةة ن ةةةة نرؤيةةةةعننإلا  مةةةةعن

 اهت امنبالقٗا ننلُ ي.

هةةة نن»لده ن ةةينأ نافةةين ةةانيخةةةِنيةة ن اتننلةةةلب  مننلوةةالينفةةةيننل ربيةةعن ةةة ن و ةةلننلتو ةةةيمننلهةةنغاف رب,نأاضةةةننن

نإلاو لن ُن نر منانحلنفيننلوالمنفينتو يمننل ياْياتنانلو  منانل غعنؤلانك  زيعن   ن ةلىنن خ ةوننةن نتن

نئلةةة نأ ن«نإلااْةةةيع
ً
نل ةةةلفن ةةةدنهةةة هننلًةةة نكعنانةةة رن يجيعنهةةة نتهيبةةةعنن جا وةةةعنلتكةةة  نأفٓةةةلننإلا نكةةةدن»,ن ًةةة رن

 ةةةلةننلةةةلب  مننةةةنعن ا  ةةةع,نا ةةةين زةةةارةن ةةةدن»ا ةةةا :ن«.  زيةةةعنلواإلايةةةعنفةةةينتو ةةةيمننل ياْةةةياتنانلو ةةة منانل غةةةعنؤلانك 

ب نةا لن   ةةين ةةلريب نفةةيننإلايةةلن ن كهةةابننلٗالزةةاتن ج ئةعن نيةةعناج يةةعن ةة ننإلاو ةةلننلهةةنغاف ربنا  يةةعننل ربيةةع,ن

ه هننل رن لن زارةن دنبلنياتنلتأهيلننإلا أةنفين جا ننللرنناتننلو يانبحه نن  ازعنانتهت  نن جا وعنفين

 «.تنراليعن   نه نننإلاهت ى بنا ني ن ا
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 م1101-أبريل   - 05 - هـ0328 – رجب -09 -األحد

 

 ارفبق رؼبْٚ ثني ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل ٚجبِؼخ ٌٕ٘ٛذ٠خ
  

 ن  كدنأبحاثننلو  مننلص يعنفينزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن  هتًنىننإلا من زل نن جا عي ن
ّ
ا 

نل  لنليةةع,نبهةةةلفننUMCUن خ ةةملوننإلااضةة  نن نةةا نتوةةاا ن ةة ننإلا كةةدننلٗبةة نن جةةا عيننلتةةاب ن جا وةةعنأا   ةةتن

 جاالتننلزحذننلو  ة نانلتة نتًة لن ٗ ي ننلك نررننلهو ريعنا زار نن خ رنتننلٗزيع,نئْافعننل ننلتواا نفين

 ئ ا عن ًار  نبحخيعن ً ركعنفين جاالتننلٗ نانلص ع.

ةةلننإلا كةةدنفةةيننلت  يةة ننإلاةةلي ننلوةةامننلتننيةة بنإلاهتًةةنىننإلا ةةمن زةةل نن جةةا عينانإلاًةة فن  ةة ن  كةةدنأبحةةاثن
ّ
ا خ

 UMC بنإلا كةةةدننلو ةةة مننلصةةة يعننلةةةلكت رنأح ةةةلنأب  زةةةاة,نفي ةةةان خةةةلنزا وةةةعنأا   ةةةتننإلاةةةلي ننلوةةةامننلتننيةةة

eXpertننحةلىننلًةة  اتننلتابوةةعنل   كةةدننلٗبة نن جةةا عينهةةارمنرر هةةد,نادلةةمنفةينحن ةةعنأ ي ةةتنفةةين هتًةةنىن,

نإلا ةةمن زةةل نن جةةا عينائحٓةة رننلهةةن رننل  لنةةلبنلةةلىننلهةةو ريعني نةةتنرننجةةملو,ننلةة بن  ةةرن ةةدننةةوار هللان

نأنهللان ودحننلً نكعنب  ننلز ليد.
ً
 بت  ي نا نا ن إكلن

,نتولن دنأفٓلنن جا واتنفةينه لنةلننا  ة ن هةت ىننلوةالم,نئدنUMC زاةننل نأ نزا وعنأا   تناأيارنأب ن

ن هةةةان نظ ةةةعنتهةةة منفةةةيننلتٗةةة ي ن ةةةدن ختُةةة  ناتهةةة منفةةةينبنةةةا ننلقةةةلرنت,نك ةةةان قةةةلمنن خةةةل اتنانتًةةةاريعنفةةةين

ن فٓةةلننإلاوة
ً
نلةة لمن هةانلةننل ةةرن لنافقةا

ً
اي رننإلاح يةةعن جةا ننلتخٗةي٘نانلزحةة ثنانلهيانةاتنانلةةنظم,نئْةافع

 انلواإلايع.

 

 م1101-أبريل   -10 - هـ0328 – رجب - 13 -الجمعة 

 جبِؼخ ٔٛسح رفزخ ثبة اٌ شخ جلب ضح اٌش٠بدح ٌٍجبدضبد يف اٌؼٍَٛ اٌ ذ١خ

هةلىننلو يةةل,نئٖةر نزةةاةدةننل يةارةنل زاحخةةاتنأ  نةتن ةلي ةنزا وةةعنألا  ةرةننةة رةنبنةتن زةةلنل ح دننلةلكت رةن

فةةةيننلو ةةة مننلصةةة يع,ن ةةةر نحن ةةةعننفتتةةةا ن هتًةةةنىننإلا ةةةمن زةةةل نبةةةدن زةةةلنلوديدنن جةةةا عي,نلتكةةة  نن جةةةاةدةن

 ألاال ن دنن   اننلت نته هلفننلزاحخاتنفق٘.

,نإلاةانأجز
ً
ا تتةهللاننللرننةاتنا التننلو يلنئ نن جا وعن  لتنئل نر مننلزح ثننلو  يعنار مننلزاحخاتن َُ 

اؤلاحُةا نتن ةةدنْةةو ن هةةاه عننإلاةة أةن  ة ن هةةت ىننلوةةالمنفةةين جةةاالتننلزحةذننلو  ةة نانلُةة ي,نادلةةمن ةةدن

 ةةةةر ن  كةةةةدنأبحةةةةاثننلو ةةةة مننلصةةةة يعنبجا وةةةةعنألا  ةةةةرةننةةةة رةنبنةةةةتن زةةةةلنل ح د,ننلةةةة بنيهةةةةلفنئلةةةة نر ةةةةمنح كةةةةعن

ْةةافعن ئلةةة نتوديةةدننلتن يةةعننلصةةة يعننلزحةةذننلو  ةة ,ناتةةةجي نا حن ةةةزننلزاحخةةاتنفةةين جةةةا نألابحةةاثننلصةة يع,نئ

,نائج ن ننإلاو فعنفين جا ننللرنناتننلٗزيعناررنناتنص عننإلا أةن
ً
نيعن    ا نلو  يعنب انيحق نألاهلنفننلٖ 

.
ً
ا  َُ  

بةةةلاره,نأاضةةةنننإلاةةةلي ننلوةةةامننلتننيةةة بنإلاهتًةةةنىننإلا ةةةمن زةةةل نبةةةدن زةةةلنلوديدنن جةةةا عينألا ةةة  ننلوةةةامنلتجةةةاةدةن

 هنن جاةدةننتك  ننن يع,نانيو دن دنبل ننلتقليمن جاةدةننل يةارةنل زاحخةاتننللكت رنأح لنأب  زاة,نأ نه

فةةةيننلو ةةة مننلصةةة يعن ٗ ةةة ننلوةةةامننإلاةةةيرربن ةةةدن ةةةلننةةةنع,نانةةةتحلرنهيبةةةعنن جةةةاةدةن جةةةا ننلزحةةةذنفةةةين ةةةلن ةةةام,ن

 بحيذنيك  نفينأحلننلن ا ننل ةملهعنآلا يع:نص عننإلا أة,نص عننلٗنل,ناص عننليافو  .
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صةةةةة عننإلاةةةةة أةنفةةةةةيننإلا  مةةةةةعننلو ئيةةةةةعن»أ نيكةةةةة  ن جةةةةةا ننلزحةةةةةذنفةةةةةينهةةةةة نننلوةةةةةامنفةةةةةينأبحةةةةةاثنناأ ةةةةة تنهيبةةةةةعنن جةةةةةاةدة

,ننلةةة بن ًةةة لن مةةة يمنجرجةةةعن هةةةت ياتن ةةةدننلزاحخةةةات,نئدنيتٓةةة دننإلاهةةةت ىنألاا نز يةةة نباحخةةةاتن«نلهةةةو ريع

نإلا  مةةعن ةةدن ٓةة نتنهيبةةعننلتةةلر ونانلكةة نررننلصةة يعننلنهةةاةيعنبا جا وةةاتنا  نكةةدنألابحةةاثنانإلاهتًةةنياتن

  ك  يعنان خاَع.ن 

أ ةةةةةاننإلاهةةةةةت ىننلخةةةةةا ينفيتٓةةةةة دنٖالزةةةةةاتننللرننةةةةةاتننلو يةةةةةان نلةةةةةلكت رنه,ننإلاازهةةةةةت ر,ننلةةةةةلب  مننلوةةةةةالي ,نايٓةةةةةمن

 نإلاهت ىننلخالذنٖالزاتننلزكال ري منانللب   ات.

نيةةةةةعن ا ةةةةةأتينزةةةةةاةدةننل يةةةةةارةنل زاحخةةةةةاتنفةةةةةيننلو ةةةةة مننلصةةةةة يعنفةةةةةين ا  ةةةةةانألاا ,ن  ز ةةةةةعنل  ؤيةةةةةعنانةةةةة رن يجيعننلٖ 

,ننلتةةةةة نتهةةةةةلفنئلةةةةة ن حقيةةةةة ننلت نةةةةة نانلت  ةةةةةزننلزح ةةةةة ,ناتهيبةةةةةعننلزملبةةةةةعننلزحخيةةةةةعن4252ل زحةةةةةذننلو  ةةةةة نفةةةةةيننإلا  مةةةةةع

هةةة منهةةة هنن جةةةاةدةنفةةةينبةةةذنرا ننلتنافهةةةيعنبةةة  ن
ُ
نلزاحخةةةاتنفةةةيننإلا  مةةةع,نا حن ةةةزهدننإلاحنةةةدة.نا ةةةدننإلات  ةةة نأ نت

ل تقةةلمنبزحةة ثن تخُُةةع,نتهةةع نئلةة ن حقيةة نن جةة رةننلًةةا  عنانلتن يةةعننإلاهةةتلن عنفةةيننلقٗا ةةاتننلزحخيةةع,ن

 نلت ن دنأه  انألابحاثن

نلٗزيةةةع,نا ٗةةة ي نن خةةةل اتننلصةةة يع,نائالةةة نتن ةةةانيتو ةةة نبزحةةة ثنصةةة عننإلاةةة أة,نار ةةةمنبةةة ن لننلتو ةةةيمننلٗبةةة ن

 با   نّنن خٗ ةنانلناررة.ننإلاهت  ,نا ً ننلت  يع

ائةّ  نناةةة ننإلاةةلي ننلوةةامننلتننيةة بنلذبحةةاثنانلتةةلري نب هتًةةنىننإلا ةةمن زةةل نبةةدن زةةلنلوديدنن جةةا عينرةةةملون

نلتجنةةةعننلتنظي يةةةةعنلتجةةةاةدةننلةةةةلكت رن زةةةلنلوديدنن   يطةةةة  ,نأ ن ي ةةةةعنن جةةة نةدنحةةةةلرتنبحيةةةذنيحُةةةةلننلنةةةةاةدن

ألةةة نريةةةا ,ن  ح ةةةعن  ةةة ننإلاهةةةت ياتنآلا يةةةع:ننإلاهةةةت ىنألاا :نن422بةةةاإلا كدنألاا ن  ةةة نن جةةةاةدةننل هزيةةةعنا ةةةلرهان

 أل نريا .ن52أل نريا ,ننإلاهت ىننلخالذ:نن92أل نريا ,ننإلاهت ىننلخا ي:نن322

ألةةةةة نريةةةةةا ن  ح ةةةةةعن  ةةةةة ننإلاهةةةةةت ياتنآلا يةةةةةع:نن372أ ةةةةةاننإلا كةةةةةدننلخةةةةةا ينف ةةةةة ن خُةةةةةِنلتجةةةةةاةدةننلنٓةةةةةيع,نا ز ةةةةة ن

ألةةةة نريةةةةا .نأ ةةةةاننإلا كةةةةدنن42ألةةةة نريةةةةا ,ننإلاهةةةةت ىننلخالةةةةذ:نن72لخةةةةا ي:نألةةةة نريةةةةا ,ننإلاهةةةةت ىننن2:نإلاهةةةةت ىنألاا :ن

ألة نريةا ,ن  ح ةعن  ة نجرجةعن هةت ياتن ةي:ننإلاهةت ىنألاا نن322نلخالذنفيت خلنفينن جاةدةننل رانديعنا لرهان

  الفنريا .ن32أل نريا ,نانلخالذنن52أل نريا ,نانلخا ينن82

ًةةةنىننإلا ةةةمن زةةةل نن جةةةا عينبجا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتناأيةةةارتن ةةةلي ةن  كةةةدنأبحةةةاثننلو ةةة مننلصةةة يعنب هت

 زةةةةلنل ح دننلةةةةةلكت رةن ز ةةةةةرننلت ي ةةةةة ,نئلةةةةة نبةةةةةل ن زةةةةة  نٖ زةةةةاتننل ريةةةةةيصنل نةةةةة حنباحةةةةةلىنزةةةةة نةدنزةةةةةاةدةننل يةةةةةارةن

ل زاحخةةةاتنفةةةةيننلو ةةةة مننلصةةةة يع,نا هةةةت  ننلتقةةةةليمن  ةةةةرننإلا  ةةةة نؤلالم را ةةةةينن خةةةاٍنبهةةةةانفةةةةيننلز نبةةةةعنؤلالم رانيةةةةعن

أي ةة  ن نةةبت  ر ننإلاقزةةل,ن  ة نأ نيقةةامن  تقةةىننلتمةة يمناؤلا ةةر نن:4رةنبنةةتن زةلنل ح دنئلةة ن جا وةعنألا  ةةرةننةة  

,نبقا عننإلاإ   نتننلم ةرىنبجا وةعنألا  ةرةننة رةنبنةتن زةلنل ح دن:423 دننلناةدنتنفين هايعنيزإن ف رني  ن

 ب لينعننل ياّ.

 ي ننلٗ زةةةةاتننإلاقل ةةةةع,نانلتأكةةةةلن ةةةةدنانةةةة رنز نألابحةةةةاثننإلاقل ةةةةعن ةةةةدننلتجنةةةةعننلو  يةةةةعنلتجةةةةاةدةنبوةةةةلنفةةةة حنا ةةةةل

 ننتينا ن لننلً إ.
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 م1101-مارس   -19 - هـ0328 – رجب -0األربعاء 

 

 افززبح ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل جببِؼخ ٔٛسح

 

ن نألا  رن تو ننفتتصنأ  رن نٗقعننل ياّنألا  رنفيُلنبدنبنلرنبدن زلن نلوديد,نبحٓ رناحي نن   مننلٖ 

بدن زل نبدن زلنلوديد,نانل ةملوننلتنني بنإلاإنهعننإلا من زل نبدن زلنلوديدنؤلا هانيعننلواإلايعنألا  رن

   ينبدن زل نبدن زلنلوديد,ن ها نأ و,ن هتًنىننإلا من زل نبدن زلننلوديدنن جا عينبجا وعنألا  رةن

 .نل ح دنن رةنبنتن زل

ا ا نفينننتقزا نأ  رننل ياّنللىنَا لهللا,ناحي ننلتو يمننللكت رنأح لننلوملس ى,نااكيلنئ ارةن نٗقعن

نل ياّن زل ننلق  ينانإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عيننللكت رن

  .أح لنأب ن زاة,ناكزارننإلاهإال  نباإلاهتًنىنانلكاررننلٗب 

رنَا لهللانز ىن لي  ننإلاهتًنىن دن ر نل حعنئلم رانيع,نجمن امنبج لعننٖ  ن رل ان   نن خل اتناف  

نلٗزيعننإلاقل عنانلتقىنباإلا ض ى,نارؤنا نألا هامننلتخُُيعننلٗزيع.نبولندلمن  زهللانأ  رن نٗقعننل ياّن

لنن خٗابيننإلاولنبه هنان  ٓ رنئل ن ا عننإلاإ   نتنبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح د,نحيذنبلأنن  ن

ن دن اريخنئ ًا ننإلاهتًنى
ً
ن  ةيا

ً
ا  .نإلانانزعنبتراةن ياتن دننلق   ننلم يم,نجمنياهلنن  ٓ رن ْ 

 

 م1101-أبريل   - 01 - هـ0328 – رجب - 02 -االثنين

 

 جب ضح ٌٍجبدضبد يف اٌؼٍَٛ اٌ ذ١خ

 

أٖ قةةةتنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دن  خ ةةةعنب  كةةةدنأبحةةةاثننلو ةةة مننلصةةة يعننلتةةةاب نإلاهتًةةةنىننإلا ةةةمن

   ةرن   ة نن جا وةعنؤلالم را ةي.« زاةدةننل يارةنل زاحخاتنفةيننلو ة مننلصة يع» زل نبدن زلنلوديدنن جا عين

نيةةةعنا ةةةأتينن جةةةاةدةنفةةةين ا  ةةةانألاا ننلةةة بن ُةةةِنلصةةة عننإلاةةة أةنفةةةيننإلا  مةةةع,ن   ز ةةةعنل ؤيةةةعنانةةة رن يجيعننلٖ 

ن ن ,ننل ارفةةةعنئلةةة ن حقيةةة ننلت نةةة نانلت  ةةةزننلزح ةةة ناتهيبةةةعننلزملبةةةعننلزحخيةةةعننإلاحنةةةدة,ن4252ل زحةةةذننلو  ةةة ننلةةةٖ 

اتةةةةجي ننلزاحخةةةاتنفةةةةيننإلا  مةةةعنائةةةةذننلةةة ا ننلتنافهةةةةيعنبيةةةنهمنل تقةةةلمنبأبحةةةةاثن تخُُةةةعنتهةةةةع نئلةةة ن حقيةةةة ن

لقٗا ةةةةةةةاتننلزحخيةةةةةةةعنا نهةةةةةةةانألابحةةةةةةةاثننلٗزيةةةةةةةعنا ٗةةةةةةة ي نن خةةةةةةةل اتنن جةةةةةةة رةننلًةةةةةةةا  عنانلتن يةةةةةةةعننإلاهةةةةةةةتلن عنفةةةةةةةينن

http://www.alsharq.net.sa/2017/03/29/1663776
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نلصةة يع,ن اَةةعن ةةانيتو ةة نبأبحةةاثنصةة عننإلاةة أة,نئْةةافعنئلةة ن  زيةةهللاننلزحةة ثنانللرننةةاتنب ةةانيحقةة نأهةةلنفن

  بنا نن تُارن جت  ننإلاو فعناتةجي ننلو لننلزح  نفيننإلا  معنانل قينب هت نه.

  ةةة نؤلالم را ةةيناتهةةةت  ن ةةةلةننلتقةةليمنحتةةةىنبلنيةةعن حةةة منلوةةةامنُيةة ك نأ ننلتقةةةليمنلتجةةاةدةنيكةةة  ن ةةةدنٖ يةة ننإلا

م,نك اننتتمن  نزوعنز ي نألابحاثننلو  يعننإلاقل عن دننلزاحخاتن دن4239هةننإلا نف نلنهايعننبت  رن;365

ِ زةةةلننلتجنةةةةعننلو  يةةةةعننإلاتخُُةةةةع,نانةةةملتمنن تيةةةةارننلنةةةةاةدنتناؤلا ةةةةر ن ةةةدننتةةةةاةلننلنةةةةاةدنتنحهةةةة ننإلاهةةةةت ى,ن

ألاا نل ٗالزةةةاتن ةةةانرا ننإلاازهةةةت ر,نانلخةةةا ينلٗالزةةةاتننللرننةةةاتن»جرجةةةعن هةةةت ياتن ةةةي:ننحيةةةذننةةةيك  نهنةةةاك

,نانةيك  ندلةمنفةينحنةلن  تقةىنن جةاةدةن«نلو يا,نانلخالذنل   ارناتننلص ياتنبج ية نفبةاتهدنا خُُةاتهد

 هة.;365نل بننيوقلنفينرئي نألاا نلوامن
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 ارفبل١خ رؼبْٚ ثني جبِؼخ األِريح ٔٛسح ٚجبِؼخ أٚرش ذ اذلٌٕٛذ٠خ
 

 ن  كدنأبحاثننلو  مننلص يعنبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دنن نا يعنتواا ن  ننإلا كدننلٗب ن
ّ
ا 

لنليعنبهلفن ٗ ي ننلك نررننلهو ريعنا زار نن خ رنتننلٗزيعننل    (UMCU) ن جا عيننلتاب ن جا وعنأا   ت

ئْافعنل لمننلتواا نفين جاالتننلزحذننلو   ننلت نتً لنئ ا عن ًار  نبحخيعن ً ركعنفين جاالتننلٗ ن

 .انلص ع

لننإلا كدنفينحنلننلت  ي ننإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينانإلاً  
ّ
فنا خ

   ن  كدنأبحاثننلو  مننلص يعننللكت رنأح لنأب ن زاة,نفي ان خلنزا وعنأا   تننإلالي ننلوامننلتنني بن

,نئحلىننلً  اتننلتابوعنل   كدننلٗب نن جا عي,ننلهيلنهارمنرر هد,نادلمنفينحنلنUMC eXpert إلا كد

نلبنفيننلهو ريعننلهيلني نتنأ يمنب هتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينائحٓ رننلهن رننل  ل

رننجملو,ننل بن  رن دننوار هللانبت  ي نا نا يعن إكلننبأ نه هنا نا يعنتودحننلً نكعنب  ننلز ليدن

نلل منن  ك  عننلهو ريعنلل منا حن زننلتو يمنا ن يعننإلا  مع
ً
  . ن ها

ينه لنلننا   ن هت ىنتولن دنأفٓلنن جا واتنف UMC اأيارننللكت رنأح لنأب ن زاةنأ نزا وعنأا   ت

نلوالمنحيذنئ هان نظ عنته منفيننلتٗ ي ن دن زلن ختُ  ناتهاهمنفينبنا ننلقلرنت,نك ان قلمنن خل اتن

ن فٓلن
ً
نل لمن هانلةننل رن لنافقا

ً
انتًاريعنفين جا ننلتخٗي٘نانلزح ثنانلهياناتنانلنظم,نئْافع

 .نإلاواي رننإلاح يعنانلواإلايع

 

 

 

 

http://www.alsharq.net.sa/2017/04/16/1670253
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أِري اٌش٠بض: ادلٍه ػجذاهلل دشص ػٍٝ رٕف١ز ادلشبس٠غ دْٚ رؼضش ٌشادخ 
 ادلٛاطٓ

 

ن ةةةةارمن ن  ةةةة    ننلًةةةة ين  ننإلا ةةةةمن زةةةةل نبةةةةدنننةةةةت ك نأ  ةةةةرن نٗقةةةةعننل يةةةةاّنألا  ةةةةرنفيُةةةةلنبةةةةدنبنةةةةلر,نحةةةةٍ 

نللنةمن   ن نني ن لن ًار  ننللالعنفينا  هانرا نتوثرنأان أ  ر,نليإكلنفةين   تةهللاننلتة نن-رح هللان - زلنلوديدن

ألقاهةةةةةانأ ةةةةةو,نبوةةةةةلننفتتاحةةةةةهللان هتًةةةةةنىننإلا ةةةةةمن زةةةةةل نبةةةةةدن زةةةةةلنلوديدنن جةةةةةا عينبجا وةةةةةعنألا  ةةةةةرةننةةةةة رةنبنةةةةةةتن

عننلتةةة ن ةةةا ني ليهةةةانبصةةة عننإلاةةة نٖن  نار ةةةاي همنفةةةين ةةةلننإلاجةةةاالت,ن إكةةةلننأ ن زةةةلنل ح د,ن  ةةة ننلونايةةةعنن خاَةةة

د,ن ةر ن  زيها ةهللانائريةارن هللاننلهة ي عن ج ية ننإلاهةإال  ,ن» نإلا ةمن زةل نن تُة ننلةد دن  ة نأبنةا نهة نننلةٖ 

دنائنا هللا    .«بحثهمناتًليلهن  يهمنبتقليمننلونايعننلكا  عن بنا نه نننلٖ 

ن نألا  ةةةةرن توةةةة نبةةةةدناريةةةةدنأ  ةةةةرننل يةةةةاّننإلاه تًةةةةنىنن جةةةةا عينب  نفقةةةةهللاننلكا  ةةةةع,نبحٓةةةة رناحيةةةة نن  ةةةة مننلةةةةٖ 

 زةل ,نانلة ةملوننلتننية بنإلاإنهةعننإلا ةمن زةل نبةدن زةلنلوديدنؤلا هةانيعننلواإلايةعنألا  ةرن   ةينبةدن زةةل ,ن

 . زةةلنلوديدااحيةة ننلتو ةةيمننلةةلكت رنأح ةةلننلوملسةة ى,نادلةةمنب  ايةةعن ةةارمنن  ةة    ننلًةة ين  ننإلا ةةمننةة  ا نبةةدن

  ريارةنا   ز

بةةلارها,ن الةةتن ةةلي ةنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رة,ننلةةلكت رنهةةلىننلو يةةل,نأ ننفتتةةا نهةة نننإلاهتًةةنىنيةةأتينفةةيننةةيا ن

 حقي نرؤيعننلقيارةنن  مي عنبأ ن ك  نه هنن جا وعن نةارةن اإلايةعنل و ةمنانإلاو فةعنانلقةيم,نا  زوةانلتحقية ن

افين المن وُ نباإلاتغ رنتنانلتحلياتننلواإلايةعناؤلا  ي يةعن» ٓينع:نننل يارةنانلت  زنفينتو يمنا أهيلننإلا أة,

ةولة,نفنةين ةلنية من ٗالونةانألا زةارن   رننإلاهز  ع,ن ق نبررنةانا نن   ةلن  نةعن د ة نبةاإلانجدنتن  ة ن ةلنألَا

دن  دنان دره  ن نزليلنيزوذنفيننلنن مننلنخ نانلخقعنبٖ    .«ب نجدنٖا

  رنفلن لريب 

 نننلُةةةة  ننلٗبةةةة ننلتو ي ةةةة نيةةةةأتينك حٗةةةةعن   ةةةةعنفةةةةينن هةةةة عن ًةةةةار  ننلتن يةةةةعنفةةةةينبررنةةةةا,نبينةةةةتننلو يةةةةلنأ نهةةةة

نيةةةةةةع,نايتةةةةة ن من ةةةةةة ن اكن ةةةةة درن   ةةةةة ن ًةةةةةة فني  قةةةةةينبأرنةةةةةةهللاننإلاإنسةةةةةة  ,نايت  ةةةةةزنبخ نبتةةةةةةهللاننلخقافيةةةةةعناه يتةةةةةهللاننلٖ 

و,ننحتيازاتنن  ننلو ل,نايحقة ن زةلأننإلاًةاركعننإلاجت ويةع,نايكة  نرنفةلنن ةلريبيانل ك يةاتننلصة يعنن خ ة

نلت نبلأتنفين خ يلن  نررن   زةنئل نن  ننلو ل,نانلت ن  ليهانئرنرةنن جا وعننهت ا ةانكز ةرننلتت نفة نا تكا ةلن

نيةةةةةعنل    مةةةةةعن ,نلتنويةةةةةلنرارنن جا وةةةةةاتنفةةةةةينانةةةةةتخ ارنبُةةةةةنا عنؤلا هةةةةةا نائ فةةةةة ن هةةةةةزعن4252 ةةةةة ننل ؤيةةةةةعننلٖ 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=298617&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=298617&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=298617&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=298617&CategoryID=5
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  .نإلاًاركعننلنا  عنل   أةنفينن  ننلو ل

   واي رن اإلايع

إلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًةنىننإلا ةمن زةل نن جةا عي,ننلةلكت رنأح ةلنأب  زةاة,نئ ننل ح ةعنبةلأتن زةلن ا نن

لننإلاهتًنى,نبلنن5
ّ
ًغ

ُ
نن نتنبن ي نالنيتولىنأَاب ننليلننل نحلة,ناأ امن حٍلنكز ر,نف منيمدنهلفنانأ ن 

 هللانبةةأ   ننإلاوةاي رننلواإلايةةعنل ت  ةز.نلةةملونهة ننفقةة٘نبةل
ّ
 انةةتنرؤيتنةانٖ  حةةعنبةأ نيكةة  نهةة ننن ةا نهةةلفنانأ ن ًةغ

  .نإلاهتًنىنن  دزانُيحت ىنبهللانب  ننإلاهتًنياتنن جا ويعنفيننإلا  مع

احتةةةىننةةةت مدن ةةةدن حقيةةة نهةةة هننل ؤيةةةعن ةةةا نالنبةةةلن ةةةدنرنةةةمن ٗةةةعنئنةةة رن يجيعن ت نة ةةةعن ةةة نرؤيةةةعن»اأْةةةاف,ن

   .«ن جا وع,نبأ ن ك  ن نارةنل   أةنفيننإلاو فعنانلقيم

ن  ةةة ن ًةةة رننئلةةة نأ ننإلاةةة ئنا   حقيةةة ن ٗ وا ةةةهللانهةةة ننإلاحةةة رننل ةملسةةة  نفةةةينئنةةة رن يجيعننإلاهتًةةةنى,نئدن ةةةمنن  ةةةٍ 

 ةة ف رنأ  ةة ن هةةت ياتننل  ايةةعنب ةةانيحقةة ن ٗ وةةاتننإلا ضةة ى,نفةةينبملبةةعن  نةةعن حنةةدةنل ًةةنا ,ن ةة نن ت ةةارن ن ةة من

نةةةة ننل  ايةةةعننلصةةة يعننلًةةةا  عننلتةةة ن  كةةةدن  ةةة نبةةة ن لننلتةةةةخيِننإلازمةةة نانل  ايةةةعنانلت  يةةةعننلصةةة يع,نئلةةة نزا

 .ن خل اتننلورزيع,ن  ننل رك زن   نص عننإلا أة,ناص عننليافو  ,نان  نا ٗ رننلٗنل
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 اٌف١ ًفب ضاد جبب ضح األِري زلّذ  3
 

ب  ايةةةعناحٓةةة ر,نرةةةةملون ج ةةةونئرنرةن  كةةةدننإلا ةةةمنفيُةةةلنل لرننةةةاتنانلزحةةة ثنؤلانةةةر يع,ن ٓةةة نهيبةةةعنأ نةةةا ن

  يعنألا  رنن ٗا نل رنرة,نزا وعننلنيُلنألا  رن   يننلنيُل,نك منرةملون ج ونئرنرةنزةاةدةنألا  ةرن ح ةلن

ن-ن:365ةدنتنبا جةةةاةدةنل ةةة نننلوةةةام,ننلنيُةةةلن بحةةةاثنا تُةةةارنؤلانةةةر ينألا  ةةةرن  ةةة ان ح ةةةلننلنيُةةةل,ننلنةةةا

,ناهةدن نةةىن الةةلننإلا نةةانأبةةانن خيةةل,نهنةة فنالفةةيننلوتيبة نانةة فن زةةل ننلتةة يج بن ةةدنزا وةةعننةة رةنبنةةتن4239

أجةة نئ ةةارةن خُةةيِن ةة نررنانةة هركننل رفةةينفةةين» زةةلنل ح دننظ ةةرننلزحةةذننلةة بن قةةل دنبةةهللان ًةةاركعنبونةة ن ن

 ا ةةعن»عناحتنةةا نبتهةة يعنَةةالعناحتنةةاالتننل ةملهةةيعنبالك يةةعنبانةةمنك ةةان ةةمنبهةة هننإلانانةةز«. نإلاجت ةة ننإلاهةة م

,ن م ي انلُاح نن جاةدةننل بن ا ن لنأ  نهانفينننةوننلقا ةع,ن زةلنافا ةهللانرح ةهللان ,ن«ألا  رن ح لننلنيُل

فةةةةينلقةةةةا نز وةةةةهللانبٗةةةةربننلك يةةةةع,نا حةةةةلثنفيةةةةهللانبانةةةة ابن ةةةةدنا تُةةةةارنؤلانةةةةر ينان  ازةةةةعننإلاانةةةةعنئلةةةة ن أَةةةةيلن

اف هنتهللانألا  ننل بنأه  هللاننلزاحخ  نان ًةغ  ننبالزحةذنفةينن جانة ننلتٗزيقةي,ننإلاةالينانلزنكةي.ناأاضةنننظ يتهللان

أل نريا ,نا دني اٖ ان ا نئ نانللهنرح ةهللان نن322ألا  رن   اننلنيُلنأهلنفنن جاةدةننلت ن ز  ن ي  هان

انإلاواهةةةلنانإلا نكةةةدننلزحخيةةةعنفةةةينن ةةةا ن هةةة هلفنننةةةتخارةننلنمةةة ننلو  ةةة نانلزح ةةة نلةةةلىنٖةةةربنن جا وةةةاتنانإلاةةةلنرم

نإلا  مةةةةع,ن ةةةةةدنن جنهةةةةة  ,نا ةةةةدنز يةةةةة نن جنهةةةةةيات,نالنةةةةتيوابن قاَةةةةةلنا تُةةةةةارنؤلانةةةةر ينا أَةةةةةيلننظ يتةةةةةهللان

اف هةةةنتهللا,نانلزحةةةذنفةةةين ٗزيقا ةةةهللاننلو  يةةةعنفةةةيننإلاجت ةةة ننإلاهةةة م.ناهنةةةأننلنةةةاةدنتنانإلاًةةة فعن  ةةة ننلزحةةةذنازا وةةةعن

 . ةةةةةةةةزنانإلا نفةةةةةةةة ن هةةةةةةةةلنفنٖا  حةةةةةةةةاتنَةةةةةةةةاح نن جةةةةةةةةاةدةألا  ةةةةةةةةرةننةةةةةةةة رةنبةةةةةةةةدن زةةةةةةةةلنل ح دن  ةةةةةةةة نهةةةةةةةة نننلزحةةةةةةةةذننإلا 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=300929&CategoryID=5
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 "اإلػالَ اجلذ٠ذبعؼٛد٠زبْ ة ذاْ جب ضح آي ١ٙٔبْ ػٓ 
  

ؤلا ةةةةةةرمنن جليةةةةةةلنفةةةةةةينر ةةةةةةمنتو ةةةةةةيمناتو ةةةةةةمنٖالزةةةةةةاتنزا وةةةةةةعنألا  ةةةةةةرةننةةةةةة رةنبنةةةةةةتن زةةةةةةلنل ح دن»حُةةةةةةلن ًةةةةةة اُ ن

,نل ةةةةةةلكت رةنحُةةةةةةعنبنةةةةةةتن ح ةةةةةةلننلًةةةةةةا  ,نانلةةةةةةلكت رةنأفنةةةةةةا نبنةةةةةةتن زةةةةةةلنل ح دننلوييةةةةةةل,نأنةةةةةةتادتين«بال يةةةةةةاّ

ننلًةةيخن  ينةةعن
َ
ةةعننل ربيةةعنفةةينزا وةةعنألا  ةةرةننةة رة,نزةةاةدة ةةعنفةةين من ل زيةةاننلتو ةةيمننإلاًةةاركنبك يَّ   ن هيةةا ننل رب يَّ

ن ٗزيقهللان   ن ةلنرن ةا   ن رارتهاننلواي ة,نفين جا نؤلا رمنن جليلنانلتو يم.ناهلفننإلاً ا ننلناةدننل بن مَّ

ُةةةة ننلوةةةةةامنئلةةةة ن حقيةةةةة نانةةةةتخلنمنؤلايجةةةةةابين رانتنؤلا ةةةةةرمنن جليةةةةل,نا خقيةةةةة ننلٗالزةةةةات,نحيةةةةةذننةةةةةوتن ان

ننلزاحختةةةةةا نفةةةةةينهةةةةة نننإلاًةةةةة ا نئلةةةةة ن قةةةةةليمنن ةةةةة درنلمي ةةةةةا ن رانتنؤلا ةةةةةرمنن جليةةةةةل,نفةةةةةتمَّ ةةةةةعنانةةةةةتخلنمننلنوَّ نيَّ

 ,نا ة ي ر+G ننةتخلنمنأربة ن قنيةاتن ةدنأرانتنؤلا ةرمنن جليةل,ن  ة ن ةلىن ةا   نررننةي  ,نا ةين   ةلنب ةو

Twitterنائر ةةةةة را, Edmodoنانلي  يةةةةة ب, YouTubeةةةةةعن ن ُةةةةة ي  انا ٗزيق ةةةةةانفةةةةةينْةةةةة  ن وةةةةةاي رن   يَّ ,نا ةةةةةمَّ

ةةةةعناانةةةةتنارةن ةةةةدننتةةةةاةلنن قةةةةتننلوليةةةةلن ةةةةدنألارانتنانإلاقةةةةايملوننلو  يَّ لتجةةةةاربنانللرننةةةةاتننلهةةةةابقع,نك ةةةةانٖزَّ

ةةعنأرانتنؤلا ةةرمنن جليةةلنا أج رهةةانايجةةابين  ةة ن  نَةةلن ن قيةةيمننلتج ئةةع,ناأجزتةةتننلنتةةاةلنفا  يَّ نإلاقننةةعنبغةةّ 

 .ا نا لنٖالزاتنن جا وع
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 ٌة
ٍّ
ح.. رؤع١ظ رلٍظٍ اعزشبسٞ

َّ
ي ِش

َّ
 «ادلشضٝ ٚر٠ُٚٙ÷ ألٚ

  

ان ن هتًنىننإلا من زل نن جا عي,نبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح د,ن ج ًهانننتًاريًّ
ُ
هتنئرنرة أنَّ

ئ,ن دن ر نبنا ني نكعنب  ننإلا ض ىناأن هم,ن  نل   ض ىناأن هم نلتوديدننل  ايعننلت ن ح رهاننإلا  

ع  .ف ي ننل  ايعننلص يَّ

عن عنل   ض ى,نْا ا ن ج ئعنننتًناةيَّ زنفين جا ننل  ايعننلص يَّ ايأتيندلمنفينئٖارننعيننإلاهتًنىنئل ننلت  ُّ

عنل   ض ىناأن هم,ن دن ر ن قليمنن خل اتنفيننل  تننإلانان ,ناف مننحتيازاتنار زات نننتدناةيَّ

نيننإلاهتًنىن
َّ
زن دنِ زلنز ي ن  ظ   .« قّلِ يننل  ايع»نإلا ض ى,نار اي همنبًكلن ت ّ ِ
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ِ   ن دنأن ننإلا ض ى,نئْافعن  ٓا ن دننلكاررننلُ يننلوا    نفي
ّ
ِ   ن دننإلا ض ى,نا  خ

ّ
ننإلاج ُون  خ نايٓمُّ

 .نإلاهتًنى

ف نن خل اتننإلاقلَّ عنفينايهلفننإلاج ونانتًاربنل   ض ىناأن هم,نئل نْ ا نن  لعننلَ   ,نا   

عننل  ايع,نْا ا ن ٗزي ننإلا ارناتننلت ن ت اش ىن  ن نإلاهتًنىنل   ض ىناأن هم,ن دن ر نننت  نريَّ

ر ايعن ح رهاننإلا ئ,نب انيمنلن ٗزي ن واي رنز رةن اليع,نئْافعنئل ن واي رننر عننإلا ض ى,نائيجارن

عن  نعنباإلا نلتحه  ناتوديدناز رنبملبعنننتًناةيَّ ُ  نفينفٍ  ِ
ُّ عن  ننإلاتخ هتًنى,نائنا ن ر اتنئيجابيَّ

ع ع,نئْافعنئل نئحنلعن وّ ِ اتننلتَّ نَلنب  ننإلا ض ىنا قّلِ يننل  ايعننلص يَّ  .نل  ايعننلص يَّ
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ٌٍجبدضبد يف اٌؼٍَٛ اٌ ذ١خ« جب ضح اٌش٠بدح»ٔٛسح رطٍك جبِؼخ   

 

ع,ننلتةةاب نإلاهتًةةنىننإلا ةةمن نب  كةةدنأبحةةاثننلو ةة مننلصةة يَّ
ً
 ةةع
َّ
نألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح د,ن  خ

ُ
أٖ قةةتنزا وةةع

ع» زل نبدن زلنلوديدنن جا عين   ةرن   ة نن جا وةعنؤلالم را ةي.ن« زاةدةننل يارةنل زاحخاتنفةيننلو ة مننلصة يَّ

ُةةةِنلصةةة عننإلاةةة أةنفةةةيننإلا  مةةةع,نا 
ُ
عنفةةةين ا  ةةةانألااَّ ننلةةة بن   ةةةأتينزةةةاةدةننل يةةةارةنل زاحخةةةاتنفةةةيننلو ةةة مننلصةةة يَّ

ن ن ةةةةةعنل زحةةةةةذننلو  ةةةةةة ننلةةةةةٖ  نيَّ عننلٖ  ةةةةةةزن4252  ز ةةةةةعنل ؤيةةةةةعنؤلانةةةةة رن يجيَّ ةةةةة نانلت  ُّ ,ننل ارفةةةةةعنئلةةةةة ن حقيةةةةة ننلت نُّ

ةدة,ناتةةجي ننلزاحخةات ةعننإلاحّنِ منننلزح  ,ناتهيبةعننلزملبةعننلزحخيَّ نل تقةلُّ عنبيةنهدَّ ا ننلتنافهةيَّ فةيننإلا  مةع,نائةذننلة ُّ

ةةةع,نا نهةةةان ُةةةع,نتهةةةع نئلةةة ن حقيةةة نن جةةة رةننلًةةةا  عنانلتن يةةةعننإلاهةةةتلن عنفةةةيننلقٗا ةةةاتننلزحخيَّ ِ
ُّ بأبحةةةاثن تخ

ةةةة نبأبحةةةةاثنصةةةة عننإلاةةةة أة,نئْةةةةافعنئلةةةة ن  زيةةةةهللان
َّ
ن ةةةةانيتو 

ً
ةةةةع ََّ ع,ن ا ةةةةع,نا ٗةةةة ي نن خةةةةل اتننلصةةةة يَّ ألابحةةةةاثننلٗزيَّ

ننلتقةةليمنلتجةةاةدةنيكةة  ن ةةدننلزحةة ثنانل ةة نأهةةلنفنبنةةا نن تُةةارن جت ةة ننإلاو فةةع,ن.نُيةة ك نأ َّ لرننةةاتنب ةةانيحّقِ

ةةىنبلنيةةعنيةة  ن حةة منلوةةامن ةننلتقةةليمنحتَّ ,ناتهةةت  ن ةةلَّ هةةة,ننإلا نفةة نلنهايةةعننةةبت  رن;365ٖ يةة ننإلا  ةة نؤلالم را ةةّيِ

نةةةُيوقلنفةةةينيةةة  نرئيةةة نألاا نلوةةةامنم,نك ةةةانانةةةملتمنؤلا ةةةر ن ةةةدننتةةةاةلننلنةةةاةدنتنفةةةين  تقةةةىنن جةةةاةدةننلةةة بن4239

 .هة;365
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 ثبدضبد عؼٛد٠بد ٠فضْ ثذساعخ ػٓ ثذا ً اإلٔفبق اٌ يف

 

نألا  ةةةرن  ةةة ان ح ةةةلننلنيُةةةلنرةةةةملون ج ةةةونئرنرةنزةةةاةدةنألا  ةةةرن ح ةةةلننلنيُةةةلن ننإلا كةةةّيِ ب  ايةةةِعنَةةةاحِ ننلهةةة ّ ِ

ة,ن هةةةا نألاربوةةةا ن ةةةعنألا  ةةةرننةةة ٗا نلةةة رنرةنبجةةةلَّ ن44 بحةةاثنا تُةةةارنؤلانةةةر ي,ن حتنةةةينزا وةةةعننلنيُةةةل,ن  يَّ

ة.ناأاضةةةةنننرزةةة نن جةةةارب,نبالنةةةاةديدنبا جةةةاةدة,نادلةةةمنبقا ةةةعن ح ةةةلننلنيُةةةلنب قةةة ِّ  ةةةعنب ةةةينن   ةةة ن نبجةةةلَّ نلك يَّ
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نن جةاةدةنتهةلفنئلة نتةةجي ن عناناةة نرةةملون ج ةونئرنرةنن جةاةدةننلةلكت رنيةميلنأح ةلنحزملة ,نأ َّ   يُلننلك يَّ

ج ةة  ن ,نانلةة يدنأك  ةة نن  ح ةةعننلزكةةال ر و,نايتَّ ُةة  نفةةينا تُةةارنؤلانةةر ّيِ ِ
ُّ زيةةلننلٗةةربنانلٗالزةةاتننإلاتخ

ن  ة نأ  ال ةانأ ةاري ي  ننةو ري  ,نا حم ة  نل لرنناتننلُو يانفينننون
ُ
نن جةاةدةن ًة ف نإلاجا .ناأْةاف:نئ َّ

ةةع,ن ةةعنفةةين جةةا نا تُةةارنؤلانةةر ينبتٗةة ي ن نةةاهيمنارؤىننظ يَّ ع نبهةةلفنئجةة ن ننإلاو فةةعننلنظ يَّ  ةةدنرا نئنةةر يَّ

ن ةن ةةةدنؤلارثننلنمةةة ّبِ ةةةعن هةةةت لَّ ةةةعنانقليَّ خةةةادن ةةة نرنتنانيانةةةاتن اليَّ ِ
ّ
,نان ةةةادرن ح يةةةل,نان  ان  ٓةةةارّبِنؤلانةةةر ّيِ

ةننلخانيةةةةعن  ةةةة ننلتةةةة نلي,نحيةةةةذنحظيةةةةتنررننةةةةعن قلَّ ةةةةعن ةةةةدنجةةةةرثن اتنل  ةةةة َّ الفًتةةةةانئلةةةة ن نةةةة ُّ ننلزاحخةةةةاتننلهةةةةو ريَّ

نفةين ٖالزاتن دنزا وعنألا  رةنن رةنبا جاةدةنه نننلوام,نح  نبلنةلننياناتن خُيِن  نررنؤلاننةا ننل رفةّيِ

 .نإلاجت  ننإلاه م
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 جبِؼخ ٔٛسح رز ذٜ ٌغذ اٌفجٛح ثني سلشجبد اٌزؼ١ٍُ ٚعٛق اٌؼًّ

نظ ةةتنزا وةةةعنألا  ةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةلنل ح دن  خ ةةةعنفةةينا الةةةعنن جا وةةةعنل تٗةة ي نان جةةة رةنا  ةةارةنْةةة ا نن جةةة رةن

دننح ن»ري  نأ وننإلا تقىننلخا ينلتج رةنبون ن ناا ت ارنألا ا   يج نن جا واتننلهو ريع:ن نُعنننٗر ننلٖ 

بحٓةة رن ةةلي ةنن جا وةةعننلةةلكت رةنهةةلىنبنةةتن ح ةةلننلو يةةلناأ ٓةةا ننل يبةةعننلتو ي يةةعناؤلارنريةةع.نا الةةتن« نلت  ةةز

ن ةةةدننلةةةلارنناكي ةةعنن جا وةةةعنل تٗةةة ي نان جةةة رةننلةةةلكت رةنفةةةا دنبنةةةتن زةةةل ننلدن ةةلنفةةةين    هةةةا
ً
ل   تقةةةى:نئنةةةهللانننٗر ةةةا

نيةةةعنن  اليةةةعن نلةةة بن قةةة منبةةةهللانزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنكُةةة  ن هةةةاتين ونةةةىنبتنويةةةلنرارننإلاةةة أةنلت نكةةة ننلتٗ وةةةاتننلٖ 

 انإلاهتقز يع,
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جبِؼخ األِريح ٔٛسح ة ً ػٍٝ االػزّبد األٚسٚثٟ ِٓ أوبدمي١خ ثبس٠ظ 

 "باٌغٛسثْٛ

نحتنةةةةةتنزا وةةةةةعنألا  ةةةةةرةننةةةةة رةنبنةةةةةتن زةةةةةلنل ح دننليةةةةة منبحُةةةةة  ن  ةةةةةارةن ل ةةةةةعننإلاجت ةةةةة نانلتو ةةةةةيمننإلاهةةةةةت  ن  ةةةةة ن 

ا ت ةةارنااربةةةينان خةةة يلننللفوةةعنألاالةةة ن ةةةدننإلاةةلرئاتننإلاةةةإهرتنلر ت ةةةارنبقهةةمن ةةةلري نا ٗةةة ي ننإلاةة أةنفةةةين جةةةاالتن

زعننلهة  ننإلا كةينألا  ةرةن  ضة  نبنةتن الةلن  نيعنزليلةنبالً نكعن ة نأ اري يةعنبةار ون,ننلهة رئ  ,نب  ايةعنَةاح

بةةةةدن زةةةةلنلوديدنائحٓةةةة رن وةةةةالين ةةةةلي ةنن جا وةةةةعننلةةةةةلكت رةنهةةةةلىننلو يةةةةلنااكةةةةيرتنن جا وةةةةعنا  يةةةةلنتننلك يةةةةةاتن

اأ ٓةةةا ننل يبةةةعننلتو ي يةةةعناؤلارنريةةةعناأهةةةالينن خ يجةةةاتنادلةةةمنفةةةين هةةة  ن  ةةةارةن ل ةةةعننإلاجت ةةة نانلتو ةةةيمننإلاهةةةت  ن

نلنبتراةن ياتن دننلق   ننلم يم,نجةمنألقةتن  يةلةن ل ةعننإلاجت ة نانلتو ةيمننإلاهةت  نباإلالينعنن جا ويع.نائلأنن  

نللكت رةن  ةا ننل زةلن ن   ةعنبهة هننإلانانةزعنهنةأتنفيهةانحُة  نن جا وةعن  ة نا ت ةارننإلاإنسة  نانل رن اةينانإلانهة ن

نلهةةةةو رياتننإلاةةةةإهرتنا خةةةة يلنأا نرفوةةةةعن ةةةةدننإلاةةةةلرئاتنن–نلهةةةة رئ  ننلن  هةةةةيعنن–ألااربةةةةين ةةةةدنأ اري يةةةةعنبةةةةار ون

انل بنأتىنج  ةن دنن جةلنااز هةارنانلو ةلننلةلؤابنفةينجةرثن جةاالتن نب نةا لننإلازيوةات,نب نةا لننلهةر عننإلا نيةع,ن

ب نا لنر ايعننلٗن لعننإلازم ةنفين  ح عنن  ٓانع نحيذن ولننإلاً ا ن نظ  عن تكا  عنا تنانقعن  ننلهياناتن

نيةةةةةةعنل قيةةةةةةارةننل يةةةةةةيلةنإلاًةةةةةةاركعنن إلاةةةةةة أةنفةةةةةةيننةةةةةة  ننلو ةةةةةةلن ةةةةةةدن ةةةةةةر ن ةةةةةةلري ننلنهةةةةةةا نفةةةةةةيننإلاتةةةةةةاز ننإلاتخُُةةةةةةعننلٖ 

ب هت د اتننإلا أة,نْا ارةن  ف رن  ظ نأ دنلت مننإلاتاز ,نا  ف رننلته يرتننلرح عنلتةجي نئ زا ننلنها ن   ن

ن دن ر نرؤي هانارنةال هاناأهةلنف ان  ة ن ٗة ي  ن  ةارنتننلو لناانت  نرنبهللا.ناأررفتننل زلن نأ ننلو ارةن حٍ 

نلهةةيلنتنائ ةةارةن ةةأهي يهدنلتغي ةةرن هةةارهدننإلانهةة نب ةةانيت نفةة ن ةة ننحتيازةةاتهدننإلاهةةتقز يعنانإلا نة ةةعنلهةة  ننلو ةةلن

 ةةدن ةةر نئ ًةةا ن هةةمن ةةلري نا ٗةة ي ننإلاةة أةننلةة بنيقةةمنبةة ن لن  نيةةعننح رنفيةةعنحليخةةعن ُةة  عنبت  ةةزن ةة نيةة ن اتن

نيةةةةةعنن ,ن  ز ةةةةةعنيةةةةةم هانن4252لٗ  حةةةةةعنا حقيةةةةة نرؤيةةةةةعننإلا  مةةةةةعن اإلايةةةةةعننإلات نة ةةةةةعن ةةةةة ننلةةةةة ؤىنانةةةةة رن يجيعنانلٖ 

ًةةةم نإلاوةةةالين ةةةةلي ةن ُةةةاحزعننلهةةة  ننإلا كةةةينألا  ةةةرةن  ضةةة  نبنةةةتن الةةةلنبةةةةدن زةةةلنلوديدننللن  ةةةعنرنة ةةةانل هةةةيلنتنانل ل

د,ن ةة  نن جا وةةعنهةة هننإلا ن ةة نلنهٓةةعننلةةٖ  ن جا وةةعناف يةة ن  ةةلننلو ةةارةننلةة يدن   ةة ننبةة ا ننلن يةة ننل نحةةلنلَ 

لت في نانلهةةةلنر.نبوةةةلهانيةةةاهلتنن  اْةةة نتنفي  ةةةان ةةةدن أنةةةملونن جا وةةةعنا  ياتهةةةا,نجةةةمنألقةةةتنرن يةةةعن نل ةةةدنبةةةا

 لي ةن همننلتو يمننإلاهت  ناؤلار ارننإلانه نبأ اري يعنبار ون   عننلً يمننللالين  اري يعننله ئ ا ننللكت رةن

هن   ةةعن وةةالين ةةلي ةنن جا وةةعنئل زنبملةةذ.نأ قبهةةانفةةي مناجةةاةقين ةةدن  ةةارةن ل ةةعننإلاجت ةة نائ ن جةةهللانٖةة ن ننلوةةام,ن ةةر 

أكةةةلتنفيهةةةانأ نن جا وةةةعنتهةةةع ن ةةةدن ةةةر ن ةةة ف رن خُُةةةاتن  نيةةةعنزليةةةلةنل  ةةة أةننلهةةةو ريعنفةةةين حقيةةة ننلتن يةةةعن
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نإلاجت ويةةةةعننإلاهةةةةتلن عننلتةةةة ن تةةةة نةمن ةةةة ننحتيازةةةةاتننةةةة  ننلو ةةةةلنافةةةةتصن جةةةةاالتن  ةةةةلنزليةةةةلةنلت منهةةةةان ةةةةدنرارهةةةةان

وديةةةدنرارننإلاةةة أةنفةةةين ل ةةةعننإلاجت ةةة نبًةةةقيهللاننإلاهةةةإاليعننإلاجت ويةةةعننلقيةةةاربنفةةةيننإلاجت ةةة ,نك ةةةانا إكةةةلنن جا وةةةعن  ةةة نت

دنئل ن ُافننللا ننإلاتقل ع.نا التن نبالٖ  انلتٗ  ن دن ر ننلً ن اتننإلاح يعنانلواإلايعننلت نتهاهمنفيننلنهّ 

نلو يةةل:نئ ننللرننةةاتن خبةةتنأنةةهللان ةةلن ةةانيةةاركتننإلاةة أةنفةةينأبن نًةةأةنفةةين ناَةة ن ياريةةعننةةا لندلةةمن  ةة ن حهةة  ن

 لو لنانلو نةلن نهللانائ غعنألار امن تولىنألارئا نفيننلً  اتنن

نلتةةةة ن كةةةة  نفيهةةةةاننإلاةةةة أةنفةةةةين ناَةةةة ن ياريةةةةعن ةةةةدنأرئةةةةا ننلًةةةة  اتننلتةةةة نالنتًةةةةاركنفيهةةةةاننإلاةةةة أةناهةةةة ننرليةةةةلن  ةةةة نازةةةة رن

ئ كانيةةاتنا ةةلرنتنالمةةدنفةةينحازةةعننلةة نَةةق  ا,ن نيةةلةنأ نن جا وةةعنظ ةةتنلن ةةرةنٖ ي ةةعنب وةةد ن ةةدننحتيةةارننلهةة  ن

ود ن دنن خ لننلنو يننإلا ز رنبحيذنالذن نن ن  ياينن جا وةاتن وةان  ن ةدن هةزعنكز ةرةن ةدننلزٗالةعنأ ةانائ 

دن أَةةزحتن  كةةدن  ةة نانةةتخ ارنفةةينؤلا هةةا ناتًةة رننلةة نأه يةةعن ًةةاركعننإلاةة أةنن4252آلا ن ةة ننل ؤيةةعننلٗ  حةةعنل ةةٖ 

جةةة رن ُةةةةلي نا خةةة يلنا نظةةة يدننلةةةة نارفةةة ن هةةةزعن ًةةةةارك هانفةةةيننةةة  ننلو ةةةةلنندننيجةةة نن ن تحةةة  نن جا وةةةةاتن ةةةدن 

 ٗزق  نانل ن  يج  نيتح   نفورنباإلا ارةننإلاٗ  ئةعنفةيننة  ننلو ةلناهة نننةيك  ن ةدن إية نتننجةا نن جا وةاتن

فيننإلا  مع,ن  ز ةعنيةم هانلتج ية .نجةمنألقةتنرن يةعنن  نةلنألا  ةرةن  ضة  نبنةتن الةلن   ةعن الةتنفيهةان:نئنةهللان ةر ن

ْةةيعننكتنةةيننلنةة رنبا   ُةة  ن  ةة ننلتو ةةيمنانلتةةلري ن  ةة ننلو ةةلننلةة بني منةةهللان ةةدن   ةةهللانلزقيةةعنحيا ةةهللاننلوقةة رننإلاا

المةدنهةة هننلنظ يةةعن ريةةتنفةةيننل  ةةتنن  ةةالينحيةةذننلوةالمننليةة مننةة   ننلتٗةة رنانلتغ ةةرنلةة ننأَةةزحتننإلا ةةارنتننلتةة ن

تاحةعن انتنتولن تٗ رةناحليخعن زلننةن نتن ٓةتنتوت ةرن ن هيةعننلُةرحيعنا ةلن ختنةيننلوليةلن ةدننل ظةاة ننإلا

 نةةةهللانأَةةةزصنل تقنيةةةعننليةةة منرارنكز ةةةرنفةةةينٖ يقةةةعنحيا نةةةانا   نةةةانلةةة ننالبةةةلن ةةةدنن ةةةارةن نم ةةةرنيةةةا  عنفةةةينٖةةة  ننلتو ةةةيمن

انلتلري نلملونفق٘ن جيلننلًزابنالمدن ج ي ني نةصننإلاجت  ن ر ن ه رتهمننإلا نيع.نبولندلمنألقتنن خ يجعن

نإلا أة.نافينن ختامنته  تنن خ يجاتننلزال ن لرهدننن رةننإلاهو رن   عننيابعن دن  يجاتن همننلتلري نا ٗ ي  

  يجةةعنيةةة ارنتننلتخةةة رن ةةةدنرن يةةةعنن  نةةلننةةة  نألا  ةةةرن  ضةةة  نبنةةةتن الةةلنا ةةةدن وةةةالين ةةةلي ةنن جا وةةةعن,نك ةةةانن73

تهةةة  تنرن يةةةعنن  نةةةلنرر ةةةان قةةةلي يان ةةةدن وةةةالين ةةةلي ةنن جا وةةةعنل  اي هةةةانن  نةةةل,نك ةةةانكّ  ةةةتننةةة  هانف يةةة ن  ةةةلن

 .نل  اة  ارةن ل عننإلاجت  نا 
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 ف١ ً ثٓ ثٕذس ٠ذشٓ ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل اجلبِؼٟ جببِؼخ األِريح ٔٛسح

 

 نٗقعننل ياّنفيُلنبدنبنلرننيابعن دن ارمنن      ننلً ين  ننإلا منن  ا نبدن زلنلوديد,ننفتتصنأ  رن

ن نألا  رن تو نبدن زل نانل ةملوننلتنني بنإلاإنهعننإلا من زل نبدن بحٓ رناحي نن   مننلٖ 

 زلنلوديدنؤلا هانيعننلواإلايعنألا  رن   ينبدن زل ن ها ننلي من هتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدن

  .ن جا عينبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح د

 ا نفينننتقزالهللانللىنَا لهللاناحي ننلتو يمننللكت رنأح لننلوملس ىنااكيلنئ ارةن نٗقعننل ياّن زل نا 

نلق  ينانإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن

  . ٗب  زلنل ح دننللكت رنأح لنأب  زاةناكزارننإلاهإال  نباإلاهتًنىنانلكاررننل

اف رنَا لهللان امنبتلي  ننإلاهتًنىن دن ر نل حعننلم رانيع,نجمن امنبج لعننٖ  ن رل ان   نن خل اتن

  .نلٗزيعننإلاقل عنانلتقىنباإلا ض ىنارؤنا نألا هامننلتخُُيعننلٗزيع

بولهان  زهللانأ  رن نٗقعننل ياّنان  ٓ رنئل ن ا عننإلاإ   نتنبا جا وع,نحيذنبلأنن  نلنن خٗابيننإلاولن

ان  ةيان دن اريخنئ ًا ننإلاهتًنى   .به هننإلانانزعنجمنياهلنن  ٓ رن ْ 

ائ  ننإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عيننللكت رنأح لنأب  زاةنأهلنفن

ا ويعننإلاهتًنىننلت ن نهانتًغي هللانبأ   ننإلاواي رننلواإلايعناأ نيك  نن  دزانيحت ىنبهللانب  ننإلاهتًنياتنن ج

 .فيننإلا  مع

اأيارنئل نن ت ارن ن  مننل  ايعننلص يعننلًا  عننلت ن  كدن   نب ن لننلتةخيِننإلازم نانل  ايعنانلت  يعن

  .نلص يعنئل نزان نن خل اتننلورزيعن  ننل رك زن   نص عننإلا أةناص عننليافو  نان  نا ٗ رننلٗنل

 ر ن  ف رننلزملبعننلت ن حق نأ   نررزاتننلتلري نناأاضننأنهللان مننل رك زن   ننلٗالزاتنانإلاتلرئ  ن د

نإلايلن ينفينبملبعنأ اري يعن حندةنل تو يمنا زار ننإلاو فعنبانتخلنمن لننل ناةلنن  ليخعن  ن نويلنرارن

  .  كدننإلاحا اةنا ن يعننإلا ارنتناز نن ننل يارةنا نويلنرارن  كدنألابحاثننلص يع

ن رةنبنتن زلنل ح دننللكت رةنهلىننلو يلن   عنأاض تنفيهانأ ن ق ندلم,نألقتن لي ةنزا وعنألا  رةن

دن لننلل منانل  ايعنننمننإلا من زل نبدن زلنلوديدن دنا ها ننلٖ  نإلاهتًنىنيح لنأن ان الين لمنل ٖ 

 و ئعن دنبال نفخ هانبهللانائال  ايعننلم ي عن دنلل ن ارمنن      ننلً ين  ننإلا منن  ا نبدنن-رح هللان -

ديدننلت نتوموننلل مننلمز رنلقٗا ننلتو يمنبًكلن امنال  هنن جا وعنا ًار و اننلتن  يعنبًكلن زلنلو

  . اٍ
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ا التننللكت رةنهلىننلو يلنالنيقتُ نرارننإلاهتًنىنن جا عين   ن قليمنن خل عننلٗزيعنانلتو ي يع,نبلن

نللرنناتناؤلاحُا نتنْو نيتولنهنئل نر مننلزحذننلو   نار مننلزاحخاتنب زهللان اٍ,نحيذنأجزتتن

 هاه هللاننإلا أةن   ن هت ىننلوالمنفين جاالتننلزحذننلو   نانلُ ينل لمن  لتنن جا وعنئل نر من

  .نلزاحخاتن دن ر نب ن لن تولرةنيقل  ان  كدننلزح ثننلص يعنبا جا وع

دنن   اننلت نته هلفناأ  نتن دنئٖر نزاةدةننل يارةنل زاحخاتنفيننلو  مننلص يعنلتك  نن جاةدةنألاال ن 

نلزاحخاتن فق٘ نفينز ي ننلقٗا اتنا   ن لننإلاهت ياتنان ركدنن جاةدةنفين لخ هانألاال ن   ننلزح ثن

 .ن خاَعنبص عننإلا أة,نانتك  نن نةن جاةدةن اإلايعن نٗ  ن دنرحابنزا وعنألا  رةنن رة

افتتا نه نننلُ  ننيابعن نهللاناه ن ق ندلم,ن ا نألا  رنفيُلنبدنبنلرن ي فن ن ارمنن      ننلً ين  نب

دنن خ رنانلن ا   ." نل بنرنةمني زهللانبتحقي نرنحعننإلا نٖدنا  زيعننحتيازا هللانفينٖا

بلأننل ح عنان تُ ننلد دنا لننولنانز يوانفينه ننن-رح هللان -اأْافن نإلا من زل نبدن زلنلوديدن

دنبت زيها هللانائريارن هللاناحد هللانا  زيههللاننله يمنفين لن ً   ا نبأ نينجدنفينا تهللاناالن جا نل تأ  رناهاننلٖ 

نحدنآلا نن  ونه هننلهيانعنن  مي عناظ  رهانبًكلنزيلنائنا ,نلقلننولتنب انن وتنارأيتن دن

   زنفينه هننإلانًأةننلٗزيع,نف هتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينبل نن دنحيذنننتهىنبهللاننلو من

انا نني هانان تيارننلتخُُاتنا حليلنفا  يعننإلانًأةنفيننإلاهإاليعنفين خٗي٘ننإلانً تننلو  يعنا ُ ي  

دنائنا هللانفين خت  نأ هامن ازت ا يعنا ان ه نن خاٖ نايجولننلق  ن نو انأ ن  ىننلك كزعن دنأبنا ننلٖ 

  ."نإلاهتًنىنيق را ننلو لنؤلارنربنانلٗب نفالغ مننلٗي نيإتينأ  هللانٖي 

هتًنىننإلا من زل نن جا عينان خل اتننلٗزيعننلت نيقل  انانإلا نكدنا ٓ دنن  نلنفي  اناجاةقيان دن 

نلزحخيعننلت نيتٓ نهانائ ن لننلتو يمنألا اري يعننلٗزيعنائ ن لننلتلري ننلص يعناأب حننلتج  زنتننلتقنيعن

 .  فيننإلاجاالتننلٗزيعنانلتو ي يعناا ُا ,نئْافعنئل ننلتنظيمنؤلارنربنانلتخُص  ننلٗب 

منن  نلنته منأ  رن نٗقعننل ياّنرر ان   اريانبه هننإلانانزعن دننإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىنافين تا

 .نإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عي
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 ةجبِؼخ ٔٛسح ةزفٟ ثبٌىزب

ننلمتابن  .4239رينتن لي ةنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دننللكت رةنهلىننلو يلنأ ونفوالياتن وّ 

ننلة بنيةأتين  زن نةان ة ننلية مننلوةال  نل متةابنلوةامن نن4239ايهلفننإلاوةّ  ,نئلة نر ةمننإلاإلنةاتننلهةو رياتنلوةّ 

  .انلخقافيعننإلاتن  عكتبهدنائبلن اتهد,نك انيتٓ دننلوليلن دنألا ًٗعننلنم يعن

ننلمتةةةابننإلاقةةةامنباإلامتزةةةعننإلا كديةةةعنبا جا وةةةع,ناننةةةت وتنلًةةة  ن ةةةدنَةةةاحزاتن ا ج لةةةتننلو يةةةلنفةةةينأزنحةةةعن وةةةّ 

  .نلمت ننإلاو اْع,ن زليعنئعجابهانبحهدننلتنظيمناننتقٗابننلٗالزاتناحانرننإلاوّ 

نينتصنأب نبهللانل دنة نتن دننلتانوعنَزاحانحتىننل نبوعن   .ها ناإلالةنأربوعنأيامي ك نأ ننإلاوّ 
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أِري ِٕطمخ اٌش٠بض ٠فززخ ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض اجلبِؼٟ 
 جببِؼخ األِريح ٔٛسح

 

,ننفتتصنَاح نن-حنظهللان نن-نلوديدن  ننو رننيابعن دن ارمنن      ننلً ين  ننإلا منن  ا نبدن زلن

نله  ننإلا كينألا  رنفيُلنبدنبنلرنبدن زلننلوديدنأ  رن نٗقعننل ياّن,نبحٓ رنَاح ننله  ننإلا كينألا  رن

ن زل نبدن نبد نألا  رن   ي اح ننله  ننإلا كي نَا ن  ن زلنلوديدناحي نن   مننلٖ  ن زل نبد  تو نبد

ننلتنني  ن,ن زلنلوديدننل ةملو ننلي م ن ها  ن, ننلواإلايع ن زلنلوديدنؤلا هانيع نبد ن زل  ننإلا م نإلاإنهع ب

   . هتًنىننإلا من زل نبدن زلننلوديدنن جا عينبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلننل ح د

ا ا نفينننتقزا نن  هنللىنَا لهللان واليناحي ننلتو يمننللكت رنأح لننلوملس ىن,نا واليناكيلنئ ارةن نٗقعن

نل ياّنألانتادن زل نبدن جلا ننلق  ين,نانإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدن

ن ح  نبد نأح ل ننللكت ر ن زلنل ح د نبنت نن رة نألا  رة نبجا وع ننإلاهإال  نن جا عي ناكزار ن زاة نأب  ل

   . باإلاهتًنىنانلكاررننلٗب ن

ن   ن نجمن امنبج لعننٖ  ن رل ا ن امنبتلي  ننإلاهتًنىن دن ر نل حعنئلم رانيعن, اف رنَا  نن  ه

  . ن خل اتننلٗزيعننإلاقل عنانلتقىنباإلا ض ىن,نارؤنا نألا هامننلتخُُيعننلٗزيع

ٓ رنئل ن ا عننإلاإ   نتنبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن,نبولهان  زهللانن  نأ  رن نٗقعننل ياّنان  

ن
ً
ن  ةيا

ً
ا حيذنبل نن  نلنن خٗابيننإلاولنبه هننإلانانزعنبتراةن ياتن دننلق   ننلم يمنجمنياهلنن  ٓ رن ْ 

  .  دن اريخنئ ًا ننإلاهتًنى

يننللكت رنأح لنبدن ح لنأب نبولندلمننإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا ع

نُيحت ىنبهللان
ً
 زاةن   عنب  نفيهانأهلنفننإلاهتًنىن,ننلت ن نهانتًغي هللانبأ   ننإلاواي رننلواإلايعناأ نيك  نن  دزا

نن جا وعن ت نة عن  ن نئل نن خٗ٘نان رن يجيعننلت ن    ها
ً
ن ً رن ب  ننإلاهتًنياتنن جا ويعنفيننإلا  معن,

اأيارنئل نئ ت ارن ن  مننلّ  ايعن.ن4252 أةنفيننإلاو فعنانلقيمن,ن هتقاةن دنرؤيعنرؤي هانفينأ ن ك  ن نارةنل  

نزان نن خل اتن نئل  نب ن لننلتةخيِننإلازم نانل  ايعنانلت  يعننلص يع ن  كدن    ننلت  ننلًا  ع نلصّ يع

  .اص عننليافو  نان  نا ٗ رننلٗنل نلورزيعن  ننل رك زن   نص عننإلا أة,
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ننل ر  ن م نأنهللا نررزاتننلتلري ناأاضن ن حق نأ    ننلت  ن  ف رننلزملبع ن دن ر  ننلٗالزاتنانإلاتلرئ   ك زن   

ن  ليخعن  ن نويلنرارن نإلايلن ينفينبملبعنأ اري يعن حندةنل تو يمنا زار ننإلاو فعن..نبانتخلنمن لننل ناةل

  .   كدننإلاحا اةنا ن يعننإلا ارنتناز نن ننل يارةنا نويلنرارن  كدنألابحاثننلص يع

 ق ندلمنألقتن والين لي ةنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دننللكت رةنهلىننلو يلن   عنأاض تن

دن لننلل منانل  ايعنأنمننإلا من زل نبدن دنا ها ننلٖ  ن الين لمنل ٖ 
ً
فيهانأ ننإلاهتًنىنيح لنأن ا

عن دنلل ن ارمنن      ن,ن و ئعن دنبال نفخ هانبهللانائال  ايعننلم ي ن-رح هللان نن- زلنلوديدن  ننو رن

  حنظهللان ن-نلً ين  ننإلا منن  ا نبدن زلنلوديدن  ننو رن

ننلتن  يعنبًكلن اٍ - نن جا وعنا ًار و ا نتوموننلل مننلمز رنلقٗا ننلتو يمنبًكلن امنال  ه  . نلت 

عن نارةنا التن نيأتيننفتتا نه نننإلاهتًنىنفيننيا ن حقي نرؤيعن يار نانن  مي عنبأ ن ك  نه هنن جا و

ن المن وُ ن نافي ن, نتو يمنا أهيلننإلا أة نانلت  زنفي نلتحقي ننل يارة نانلقيمنا  زوا نل و منانإلاو فع  اإلايع

ن د  ن ن ٗ بنع ن  نع نن   ل نا  نبررنا ن ق  ننإلاهز  ع ن  ر ناؤلا  ي يع ننلواإلايع نانلتحليات باإلاتغ رنت

ولةن,ناه نن ان ا نليتحق نل النفٓلن  نتوال نا  فيقهللانإلاإنونه هننلزررننإلا منباإلانجدنتن   ن افعنألَا

ننل ررةنن-رح هللان نن- زلنلوديدنبدن زلنل ح دن نأبنا ه ن دنبوله نل بنأر  ىنأنونحممنجابتعننارن  يها

َا النلو لن ارمنن      ننلً ين  ننإلا منن  ا نبدن زلنلوديدن  ننو رنن-رح  من نن-   كنه هننلزررن

  .-  حنظهللان ن-

نكن  درن    ناأكلتنأ ننلُ  ننلٗب ننلتو ي  نك حٗعن   عنفينن ه عن ًار  ننلتن يعنفينبررنا  نه ن

نيع,نايت ن من  ننحتيازاتنن  ننلو لن  ً فني  قينبأرنةهللاننإلاإنس  نايت  زنبخ نبتهللاننلخقافيعناه يتهللاننلٖ 

نل ك ياتننلص يعنن خ ونن
ً
ن لريبيا

ً
لت نبلأتنفين خ يلن  نررن,نايحق ن زلأننإلاًاركعننإلاجت ويعنايك  نرنفلن

نلتت نف نا تكا لن  نرؤيعننإلا  معن
ً
نكز رن

ً
,نن4252 ت  زةنئل نن  ننلو لننلت ن  ليهانئرنرةنن جا وعننهت ا ا

 . لتنويلنرارنن جا واتنفينانتخ ارنبُنا عنؤلا ها نائ ف ن هزعننإلاًاركعننلنا  عنل   أةنفينن  ننلو ل

قتُ نرارننإلاهتًنىنن جا عين   ن قليمنن خل عننلٗزيعنانلتو ي يعنبلنا التننللكت رةنهلىننلو يلن:نالني

نار مننلزاحخاتنب زهللان اٍنحيذنأجزتتننللرنناتناألاحُا نتنْو ن نر مننلزحذننلو    نئل  يتولنه

نر من نئل  نن جا وع نل لمن  لت نانلُ ي ننلزحذننلو    ن جاالت نفي ننلوالم ن هت ى ن    ننإلا أة  هاه هللا

  . لن تولرةنيقل  ان  كدننلزح ثننلص يعنبا جا وعنلزاحخاتن دن ر نب ن

ننلو  من نل زاحخاتنفي ننل يارة نبنتن زلنل ح دن دنئٖر نزاةدة نن رة نزا وعنألا  رة ن لي ة اأ  نتن والي

ن لن نا    ننلقٗا ات نز ي  ن فق٘ في ننلزاحخات نته هلف ننلت  نن   ا ن د نألاال  نن جاةدة نلتك   نلص يع

نفي نانتك  نبأد ن نن نةنننإلاهت ياتنان ركدنن جاةدة ننإلا أة, نبص ع ننلزح ثنن خاَع ن    نألاال   لخ ها

دننلغالي  . جاةدةن اإلايعن نٗ  ن دنرحابنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دنا دنه نننلٖ 

  ندلمنألقىنَاح ننله  ننإلا كينألا  رنفيُلنبدنبنلرنبدن زلنلوديدنأ  رن نٗقعننل ياّن,ن   عن ا ن

بافتتا نه ننن-حنظهللان نن- ن ارمنن      ننلً ين  ننإلا منن  ا نبدن زلنلوديدن  ننو رنفيهان:ن ني فن

ن,ن دنن خ رنانلن ا  نٖا نلُ  ننيابعن نهللاناه ننل بنرنةمني زهللانبتحقي نرنحعننإلا نٖدنا  زيعننحتيازا هللانفي

ت زهللاننله يمننح ناه نننلُ  نياهلن   ندلمن دن يارنتنه هننلزررننلت ن تزاربنرنةمنفين  لنن خ رنانل

دنا دةنأبناةهللا   . رفوعنه نننلٖ 

نن-رح هللان نن-اأْافن:ننإلا من زل نبدن زلنلوديدن  ننو رن
ً
بلأننل ح عنان تُ ننلد دنا لننولنانز يوا

ناالن جا ن نا تهللا نينجدنفي نبأ  ن ً ا  ن ل نفي ننله يم نا  زيههللا ناحد هللا نائريار هللا نبت زيها هللا د ننلٖ  نه ن في

  ونه هننلهيانعنن  مي عناظ  رهانبًكلنزيلنائنا ن..نن   لن ن   نه نننلوٗا نل تأ  رناهانحدنألا نن
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ن جيلنانل نت ن دنه ننؤلا ها ننل بنٖ  ن دن لنئ ها نفيننإلا  معنأ ناليح  هللان دنر اةهللان,نلقلننولتن

بل ننب انن وتنارأيتن دن   زنفينه هننإلانًأةننلٗزيعن,نف هتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عي

نان تيارننلتخُُاتنا حليلن نا نني ها نبهللاننلو منفين خٗي٘ننإلانً تننلو  يعنا ُ ي  ا  دنحيذنأنتهى

نأ ن  ىننلك كزعن دنأبنا ن
ً
فا  يعننإلانًأةنفيننإلاهإاليعنازت ا يعن,نا ا ه نن خاٖ نايجولننلق  ن نو ا

دنائنا هللانفين خت  نأ هامننإلاهتًنىنيق را ننلو لنؤلارنربنانلٗب    " فالغ مننلٗي نيإتينأ  هللانٖي ننلٖ 

ننلت ن ننلٗزيع نان خل ات ن زلنلوديدنن جا عي ننإلا من زل نبد ن هتًنى ن د ناجاةقي نف م نن  نل ا ٓ د

ناأب حن ننلص يع ننلتلري  نائ ن ل ننلٗزيع نألا اري يع ننلتو يم نائ ن ل نيتٓ نها ننلت  نانإلا نكدننلزحخيع يقل  ا

نا  ننلٗزيع ننإلاجاالت نفي ننلتقنيع نانلتخُص  ننلتج  زنت نؤلارنرب ننلتنظيم نئل  نئْافع ن, ناا ُا  نلتو ي يع

 . نلٗب 

ننلتنني بن ننإلالي ننلوام ن د ننإلانانزع نبه ه
ً
ن   اريا

ً
ننل ياّنرر ا نن  نأ  رن نٗقع نته م نن  نل ن تام افي

 . إلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عي
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 "جبِؼخ األِريح ٔٛسح ة ذ جب ضح باٌش١   ١ٍفخ اٌ ث٠ٛخ
 

حُةةةةةلن ًةةةةة ا ن نؤلا ةةةةةرمنن جليةةةةةلنفةةةةةينر ةةةةةمنتو ةةةةةيمناتو ةةةةةمنٖالزةةةةةاتنزا وةةةةةعنألا  ةةةةةرةننةةةةة رةنبنةةةةةتن زةةةةةلننلةةةةة ح دن

يةةةةل,نأنةةةةتادتينبال يةةةةاّ ,نل ةةةةلكت رةنحُةةةةعنبنةةةةتن ح ةةةةلننلًةةةةا  ,نانلةةةةلكت رةناأفنةةةةا نبنةةةةتن زةةةةلننلةةةة ح دننلوي

 من ل زيةةاننلتو ةةيمننإلاًةةاركنبك يةةعننل ربيةةعنفةةينزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةن,زةةاةدةننلًةةيخن  ينةةعن  ن هيةةا ننل رب يةةعنفةةين

  .رارتهاننلواي ةنفين جا نؤلا رمنن جليلنانلتو يم

اهةةةلفننإلاًةةةة ا ننلنةةةةاةدننلةةةة بن ةةةةمن ٗزيقةةةهللان  ةةةة ن ةةةةلنرن ةةةةا   نانُةةةة ننلوةةةامنئلةةةة ن حقيةةةة نانةةةةتخلنمنؤلايجةةةةابين

 رانتنؤلا رمنن جليل,ان خقي ننلٗالزاتنحيذننوتننلزاحختا نفينه نننإلاً ا نئلة ن قةليمنن ة درنلمينيةعن

تنؤلا رمنن جليل,ن   ن لىنانتخلنمننلنوا ن رانتنؤلا رمنن جليل,نفتمنننتخلنمنأرب ن قنياتن دنأران

,نا ةةمنYouTube ,نانلي  يةة ب Edmodo ,نائر ةة راTwitter ,نا ةة ي ر +G  ةةا   نررننةةي  ,نا ةةين   ةةلنب ةةو

 ُةة ي  انا ٗزيق ةةانفةةينْةة  ن وةةاي رن   يةةعناانةةتنارةن ةةدننتةةاةلننلتجةةاربنانللرننةةاتننلهةةابقع,نك ةةانٖزقةةتن

 قيةةيمننلتج ئةع,ناأجزتةةتننلنتةاةلنفا  يةةعنأرانتنؤلا ةةرمنننلوليةلن ةةدنألارانتنانإلاقةايملوننلو  يةةعننإلاقننةعنبغةةّ 

  .ن جليلنا أج رهانايجابين   ن  نَلنا نا لنٖالزاتنن جا وع

ي ك نأ ننلزاحخت  نل  اننلمخ رن دنؤلان ا اتنلو  يعننلنا  عنا لرن ةدننإلاإلنةاتنانلمتة ناألابحةاث,نانةملتمن

حنيةةةةلن  ن هيةةةةا نرةةةةةملون ج ةةةةونأ نةةةةا نن جةةةةاةدةنفةةةةينن م ي   ةةةةانفةةةةينن  نةةةةلننإلاقةةةةامن  ةةةة نيةةةة فننلًةةةةيخن نُةةةة رنبةةةةد

  . نتُ ني  نأب يلننإلاقزل

ن ةدنرنةال هانئلة ن  نةيخن نةاخننلت  ةز,نر ةمننلتو ةيمنانإلايةلن ننل ربة ب,ن
ً
اتهع نزةاةدةن   ينةعننل رب يةع نننٗر ةا

  حن زننإلات  زيدنانإلا ارناتننل رب يعننإلازل ع,نانكتًافنألاف نرنانإلا ارناتننل رب يعننلنا  
ً
نائ  ي يا

ً
 .عن ح يا

 

 

http://ien.sa/node/15351
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 جبِؼخ األِريح ٔٛسح ة ذ ادلشوض األٚي ػٍٝ اجلبِؼبد اٌغؼٛد٠خ

 

نزا وةةةةعنا  ةةةةرةننةةةةة رةنبنةةةةتن زةةةةلنل ح دن  ةةةةة ن ًةةةةاركعننلٗالزةةةةاتن ن ةةةةدنحةةةةةٍ 
ً
نفةةةةةيننلنواليةةةةاتننإلاح يةةةةةع ننٗر ةةةةا

  خ ةعن َقلنانبة نحننإلا ةارنتننلتو ي يةعن نيةاركتنن جا وةعن نإلات  زةنافينئٖارنر منرا ننلتنافهيعننل ارفعننل ن

  ة ن هةت ىنن جا وةاتننلهةو ريعنفةين ن خا هةع فين هابقعننإلاناظ ةنبال غعنؤلانج  زيعنفةينرارتهةان بك يعننل غات

   .فين ق نزا وعننلي ا ع8/44/:365نلخرجا ننإلا نف   لينعننل ياّنانإلاقا عنفيني من

ان تت ةةةةتننإلاهةةةةابقعنبتتةةةة يلنزا وةةةةعنألا  ةةةةرةننةةةة رةنبنةةةةتن زةةةةلنل ح دنفةةةةيننإلا كةةةةدناا نفةةةةيننإلانةةةةاظ ةن  ةةةة ن هةةةةت ىن

ن جا وةةةةاتننلهةةةةو ريعنفةةةةةيننل يةةةةاّ,نحيةةةةذنحُةةةةةلتنن جةةةة نةدننإلاوت ةةةةلةنفةةةةةين خةةةةلنهةةةة هننإلاهةةةةةابقاتناه ةةةةانزةةةةةاةدةن

تحلجةةعنا انةةتن ةةدننُةةمل ننلٗالزةةعنل ةةىنبنةةتن زلنإلاجيةةلننفٓةةلن   هةةابقعننإلانةةاظ ةنازةةاةدة ن جا وةةعنألاالةة نفةةين

 .ن  ارحي

ريمن زلنلم يمننل جي  ن,نر لن القلنياركتنفيننإلاهابقعننخزعن دننلٗالزاتننإلات  زنتنفين  يعننل غاتناهدن

 حةةةةةتننيةةةةة نفنف يةةةةة ن ةةةةةدننإلاةةةةةلرئاتن  زةةةةةل ننلمةةةةة ربن,ن نةةةةةارن زةةةةةلنل ح دننلُةةةةةا نن,نل ةةةةةىن زلنإلاجيةةةةةلنن  ةةةةةارحي

انكةةةلتن  يةةةلةننلك يةةةعنر.حُةةةعن زةةةل ننلغةةةلي نن ن نلو يةةةا ينانننةةة ا ننإلاٗ ةةةرب  ك يةةةعناه ةةةانحنةةةا ننإلات  ةةةزنتنبال

  يةةةةةةةةعننل غةةةةةةةةاتن حظةةةةةةةةىنبونايةةةةةةةةعنانهت ةةةةةةةةامن ت نَةةةةةةةةلن ةةةةةةةةدن زةةةةةةةةلن وةةةةةةةةالين ةةةةةةةةلي ةنن جا وةةةةةةةةعنرنهةةةةةةةةلىنبنةةةةةةةةتن ح ةةةةةةةةلن

ارةن  يةعننل غةةاتنبوةلنن ةة ك ةانتًةة لن لةل منار ايةةعن  نهة ننلٗالزةةاتنا ٗ ي هةان  ةة ننل زةهللاناك ةةل,ن نلو يةلن

ةةقلن  ةةارنتننلٗالزةةاتننل غ يةةعن هيك ةةعنب ن ج ةةانا اري يةةعن ًةةاٖاتن لريبيةةعن  ةةرن هةةز  عنتهةةلفننلةة ن ن يةةعنَا

 .ن اري  نزادبنيهلفننل نتوديدنابلن نانلت  زننلو    ار ايعن  نهبهدنفين ناخن
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ٚدذح األِٓ اٌفىشٞ يف جبِؼخ األِريح ٔٛسح يف ص٠بسح ٌى١ٍخ ٔب٠ف ٌألِٓ 
 اٌٛطٕٟ

 

ن ,  حنرنأ ٓةةةةةةةا ناحةةةةةةةلةننلت  يةةةةةةةعننلنم يةةةةةةةعنبجا وةةةةةةةعنألا  ةةةةةةةرةننةةةةةةة رةنبنةةةةةةةتن زةةةةةةةلنل ح دن  يةةةةةةةعننةةةةةةةاي نلذ ةةةةةةةدننلةةةةةةةٖ 

ننُتْقِزلننل فلنبحنااةنا  حي ناننو  ن ا لنادلمنتوديدننلتكا لنن ج  رنب  نن ج اتنا لنزه رننلت نَل,

ننلك يةةع اننةةت  نلًةة  ن  ةةدن هةةإاليننلك يةةعنا ةةدن  ظنةةاتننلقهةةمننلنهةةاتينا ةةدنجةةمننٖ ةة ننل فةةلن  ةة ن وةةّ 

 . نُلن دن حت يا هللان دن زلن هإاليهللا

اتنؤلارهابيع,  ًم نُبِلةتنب ا ر ننلديارةن ل تننلك يعن حاْ ةن دن زلنأحلننإلاختُ  نفين وا جعننإلآزٖ 

ةةةةةة انا  نَةةةةةة  اننلةةةةةةلنةمن ةةةةةة ن  يةةةةةةعننةةةةةةاي نجةةةةةةمن نةةةةةةاا ن زا وةةةةةةعنألا  ةةةةةةرةننةةةةةة رةن  خ ةةةةةةعنفةةةةةةيناحةةةةةةلةننلت  يةةةةةةعن  ةةةةةة نحَ 

http://ien.sa/node/15352
http://ien.sa/node/15352
http://ien.sa/node/15356
http://ien.sa/node/15356
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ن ةدننإلاحةاارننإلا  ةعنفةينأ ة رنؤلارهةةابنا نظ يةهللان,نا ت ةتنبوةلرن ةدننإلاةلن رتن ةدن زةلنأ ٓةةا ن نإلاحاْة 
ً
 ةلرن

       .نل حلة

ن   ارية 
ً
 عنل فةلنزا وةعنألا  ةرةننة رةنبنةتن زةلنل ح دنجةمابولهان ل تننلك يعن  خ ةعنبالقهةمننلنهةاتينررا ةا

ارحزةةةتنبالتوةةةةاا ن ةةة ناحةةةةلةننلت  يةةةةعننلنم يةةةعنبجا وةةةةعنألا  ةةةةرةننةةة رةنبكةةةةلن ةةةان ةةةةدنيةةةةأنهللان ل ةةةعن ٓةةةةايانألا ةةةةدن

        .نلنم بنا حارئعننلغ  نانلتٗ ف

نلنمةةة بنلةةةلىنن جةةةلي نبالةةة ك نأ نهةةة هننلديةةةارنتن ةةةأتينْةةة دننهت ةةةامنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنب فةةة ن هةةةت ىننلةةة  ين

نلٗالزةةاتنادلةةمنبتمخيةة نن ج ةة رننلتوةةاا نبةة  نن ج ةةاتنألا نيةةعن خةةلنب نةةا لنحُةةانعننلةة بن ننةة هن  يةةعننةةاي ن

ن ننلوةةةةةامننلخةةةةةا ين  ةةةةة ننلتةةةةة نلينانإلا زةةةةةهللانلتج ةةةةةاتنن  ك  يةةةةةعنانل رب يةةةةةعنانلقٓةةةةةاةيعنبهةةةةةلفن  نز ةةةةةعن لذ ةةةةةدننلةةةةةٖ 

 .إلا  معنأ نيانانزت ا يانانيانيانان تُاريانلل ايعننإلآ  عنل تنظي اتنؤلارهابيعننإلاتٗ فعننلت نته هلفنن
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رؤع١ظ باجملٍظ االعزشبسٞ ٌٍّشضٝ ٚر٠ُٚٙب مبغزشفٝ ادلٍه ػجذ اهلل 
 اجلبِؼٟ

 

ن دننعين هتًنىننإلا منبدن زل نبدن زةلنلوديدن
ً
ن جةا عي,نبجا وةعنألا  ةرةننة رةنبنةتن زةلنل ح دنننٗر ا

ة ا ن ج ئةعنننتًةناةيعنننةتدناةيعنل   ضة ىناأنة هم,ن ةدن ئلة ننلت ّ ةزنفةين جةا ننل  ايةعننلصة يعنل   ضة ى,نْا

ن خل اتنفيننل  تننإلانان ,ناف مننحتيازاتنار زاتننإلا ض ىنار اي همنبًكلن ت  ةزن ةدن زةلنن ر ن قليم

 ."ل  ايعز ي ن  ظنيننإلاهتًنىن  قل ينن

نل  ايةةةةعننلتةةةة ن ح رهةةةةان لتوديةةةةد فقةةةةلن ا ةةةةتنئرنرةننإلاهتًةةةةنىنبتأنةةةةملوننإلاج ةةةةونانتًةةةةاربنل   ضةةةة ىناأنةةةة هم

 ةةدن ةةر نبنةةا نيةة نكعنبةة  ننإلا ضةة ىناأنةة همن ةة نف يةة ننل  ايةةعننلصةة يع,نليك نةة ننَةة تنالحتيازةةاتن نإلاةة ئ

 .نإلا ض ىنا اةرتهم

ئْةةافعن  ٓةةا ن ةةدننلكةةاررننلُةة يننلوةةا    نفةةيننايٓةمننإلاج ةةون  خ ةة  ن ةةدننإلا ضةة ىنا  خ ةة  ن ةةدنأنةة ننإلا ضة ى

 .نإلاهتًنى

 :ا دنأهمنأهلنفننإلاج ونانتًاربنل   ض ىناأن هم

ةةةةة  نا ةةةةة ف نن خةةةةةل اتننإلاقل ةةةةةعنفةةةةةيننإلاهتًةةةةةنىنل   ضةةةةة ىناأنةةةةة همن ةةةةةدن ةةةةةر ن            ·         ْةةةةة ا ننةةةةة  لعننلَ 

 .ننت  نريعننل  ايع

نلت ن ت اش ىن  نر ايعن ح رهةاننإلاة ئنب ةانيمنةلن ٗزية ن وةاي رنزة رةن ٗزي ننإلا ارناتن  ْ ا             ·        

افعنئل ن واي رننر عننإلا ض ى  . اليعنباْ 

نلتحه  ناتوديدناز رنبملبعنننتًناةيعن  نعنباإلاهتًنى            ·          .ئيجارنفٍ 

ئحنلةعن و  ةاتننلت نَةلنبة  ننإلا ضةة ىنبنةا ن ر ةاتنئيجابيةعن ة ننإلاتخُُة  نفةيننل  ايةةعننلصة يعنا             ·        

 .ا قل يننل  ايعننلص يع

ًةةةةةنىن  ةةةةة ن تابوةةةةةعنأ  ةةةةةا نهةةةةة نننإلاج ةةةةةونا ننيةةةةة ن ةةةةةانيُةةةةةلرن نةةةةةهللان ةةةةةدن ا و ةةةةةلن هةةةةةمن ٗ وةةةةةاتننإلا ضةةةةة ىنباإلاهت

يات  .ن  رنحاتنا َ 
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فةين هايةةعنازت ةةا نألاا نل  ج ةةون ةامننإلاةةلي ننلوةةامننلتننيةة بننلةةلكت رنأح ةلنأب  زةةاةنبال رحيةة نبا  ٓةةا ن ةةدن

  خ ةةةيننإلا ضةةة ىناأنةةةة همنايةةةم نز ةةة رهمنفةةةةين ًةةة نجقافةةةةعننلت ّ ةةةزنفةةةينر ايةةةةعننإلا ضةةة ىن ةةةدن ةةةةر ن قةةةليمن ةةةةل اتن

 . ح رهاننإلا ئناأن  هللا
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 ٠َٛ اٌجذش اٌؼٍّٟ يف جبِؼخ األِريح ٔٛسح

 

ألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن  خ عنبك يعننلو  منبي مننلزحذننلو   نانل بن منلنبتنظي هللاننحتن تنزا وعن

  كةةةةةةدنأبحةةةةةةاثن  يةةةةةةعننلو ةةةةةة منب ةانةةةةةةعننلةةةةةةلكت رةن ن ةةةةةةرةن زةةةةةةلنلوديدننلوزةةةةةةلن نألانةةةةةةتادننإلاًةةةةةةاركنبقهةةةةةةمنألاحيةةةةةةا ن

ت رةنأريةةلنائحٓةة رننةةوارةن  يةةلةننلزحةةذننلو  ةة ننلةةلكت رةنأريةةلنن خ ةة نا  يةةلةن  يةةعننلو ةة مننةةوارةننلةةلك

نئنجةةةةاحنتن  كةةةةدنألابحةةةةاثن نةةةة ن الزةةةةاتننلك يةةةةع,نحيةةةةذن ةةةةمن ةةةةّ  نلغ يةةةة ناأ ٓةةةةا ننل يبةةةةعننلتو ي يةةةةعناؤلارنريةةةةعنٖا

هةةةةنا رل ةةةانأجبةةةتننإلا كةةةدن لر ةةةهللان  ةةة نر ةةةمنألابحةةةاثننلو  يةةةعنن خاَةةةعنبةةةالو  مننلزحتةةةعن3657نفتتاحةةةهللانفةةةين ةةةامن

 .انلتٗزيقيع

فعننلت ن من قةلي  ان ةدن ةر ن  كةدنأبحةاثن  يةعننلو ة منا لننحت ىنه نننإلاحنلننلو   ن   نؤلانجاحنتننإلاً  

ننإلا كةدننإلاٗ يةاتننلتو ينيةعن ةدننإلا كةدنا ٗ يةاتن بل من دن  يلةننلك يةعننلةلكت رةنأريةلننلغ ية ,نحيةذن ةّ 

اكينيةةةعننلتلةةةجيلنفةةةيننإلامتزةةةعننل   يةةةع,ناكتبيةةةاتنئنجةةةاحنتننإلا كةةةدن ISI أ ةةة ىناضةةة تنٖةةة  ننلزحةةةذنفةةةين جةةةرت

 .لت ننن هان ن ننفتتاحهللاانللارنتننلتلريبيعنن

افعنئل نركدنيٓمن و   اتن   يعن دنأهمننلو  ا ننإلاهة    ناألازانة ن ل تةهللان ج   ةعن ةدننلٗالزةاتن باْ 

تنٖالزاتن  حتنئي نفننللكت رةنأن ا ننلخ  ربنانللكت رةن دةننلً  بن دن همننلو  مننل ياْيع,نا ْ 

 .ن   كيعن حتنئي نفننللكت رةن  نمنن   يا  همننلن زيا نحقاة ن  يزعن دنئس ا نني  دنا  ننملنهللان

افةةةينركةةةدننإلاًةةةار  ننلزحخيةةةعننإلال   ةةةعنل ٗالزةةةاتنفةةةينب نةةةا لنرنةةةةلنتننإلاهةةةتقزل,ناهةةة نب نةةةا لنيهةةةلفنئلةةة ن ٗةةةة ي ن

  ةةةةةارنتنٖالزةةةةةاتن  ح ةةةةةعننلزكةةةةةال ري منا قةةةةةليمننلةةةةةل مننإلاةةةةةالينإلاًةةةةةار  ننلتخةةةةة رنل ةةةةةدن حقيقةةةةةانل ؤيةةةةةعنن جا وةةةةةعن

ربيةةةةعناتهيةةةةلهدنلةةةةذرانرننل ياريةةةةعنفةةةةيننإلاهةةةةتقزل.نايتُةةةة ننل رنةةةةا لنبالوليةةةةلن ةةةةدننلتٗ ي يةةةةعنلةةةةل مننلمنةةةةا نتننلٗ

نإلادنيةةةانأه  ةةةةان نًةةةةي٘نن   كةةةةعننلزحخيةةةعنبا جا وةةةةعناتًةةةةميلن جت ةةةة نان ةةةةلن ةةةدننلٗالزةةةةاتننلزاحخةةةةات,نك ةةةةانأنةةةةهللان

يةةةةةل من الًيةةةةةانب ز ةةةةة ن نانةةةةة نلتةةةةة ف رن تٗ زةةةةةاتننلزحةةةةةذنا كافةةةةةأةننإلاًةةةةة ف  نانلٗالزةةةةةاتنايتٓةةةةة دننلوليةةةةةلن ةةةةةدن

 .ٕننلت نالبلن دن  نف هانفيننلزحذنلكينيل منفينه نننل رنا لنلً ا 

ننل ر ةةةةعننلو  يةةةةعنل  ًةةةة ا ننلزح ةةةة ننلةةةة بن ل تةةةةهللاننلٗةةةةالزت  ن ةةةةدن هةةةةمنألاحيةةةةا ننةةةةا ن ح ةةةةلن افيةةةةهللان ةةةةمن ةةةةّ 

 حتنأي نفننللكت رةنئي ا ن زلنلم يمنألانتادننإلاها لن ةدن هةمنألاحيةا .نننلده ن ينان رةن زل ننلٗت ع

ن (SCOPUS) ا (ISI)ا ةةلنأ ٗةةىنركةةدننإلاًةةار  ننلزحخيةةعننإلال   ةةعن ةةدن زةةلنن جا وةةعنانإلانًةة رةنفةةين جةةرت
ً
   ةةزن

ةةةةتن ةةةةلنباحخةةةةعنأهةةةةمننلنتةةةةاةلننإلاتحُةةةةلن  يهةةةةان ةةةةدنهةةةة هنألابحةةةةاثننلقي ةةةةع,نانيةةةةاركتن ل ةةةة نننإلاحنةةةةلنحيةةةةذن ْ 

نلةةلكت رةنهةةلىننل ريةةهللاناننلةةلكت رةن ةة نمنن   يةةا ن ةةدن هةةمننلن زيةةا ,ننلةةلكت رةن ًةةا لننإلان ةةريلناننلةةلكت رةن

 ارةننلهنا ين ةدن هةمننلمي يةا ,نن ن رةننلقحٗا يناننللكت رةنن ج ه ةننلو يلن دن همنألاحيا ناننللكت رة

ائ ًةةةةةةةةةةاركعننلٗالزةةةةةةةةةةاتن  ةةةةةةةةةةا ننإلاٗ ةةةةةةةةةةرب,نبًةةةةةةةةةةاي ننلًةةةةةةةةةة  بنا ال ننلقحٗةةةةةةةةةةا ين حةةةةةةةةةةتنأيةةةةةةةةةة نفننلةةةةةةةةةةلكت رةن ةةةةةةةةةة ج ن
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ن  نْةةةةي ن   يةةةةعن تن  ةةةةعن   ابةةةةل انلةةةةلكت رةنأفةةةة ن ننلٗيةةةة ن ةةةةدن هةةةةمنألاحيةةةةا ,نأ ةةةةاننلةةةة كدنألا  ةةةةرنفقةةةةلن ةةةةّ 

 .نلتخُُاتن ج ن نن  ٓ رنباإلاو   اتنانلغ نة ننلو  يع

ك ةةةانرنفةةةة نفواليةةةةاتنيةةة مننلزحةةةةذننلو  ةةةة نبك يةةةةعننلو ةةة من حاْةةةة ةنتو ينيةةةةعنباإلاج   ةةةاتنن  خيةةةةعن حةةةةتن نةةةة ن ن

  وةةةاي رنئ ًةةةا ن ج   ةةةعنبحخيةةةع ن ةةةل  هانألانةةةتادننإلاًةةةاركنبقةةةيمنألاحيةةةا ننلةةةلكت رةن ن ةةةرةن زةةةلنلوديدننلوزةةةلن ن

 ةةةةاتننلزحخيةةةةعناتو يةةةة نهةةةة هن  ٓةةةةا ننل يبةةةةعننلتو ي يةةةةع,ن ٗ  ةةةةتنفيهةةةةاننلةةةةلكت رةننلوزةةةةلن نئلةةةة نأه يةةةةعننإلاج   

ةة نب٘نايةة إننلتقةةليمن نإلاج   ةةاتنانلنةة  نبينهةةانائةة  ننلًةة  اتننلزحخيةةعنك ةةاناضةة تنأهةةلنف اناأنظ  هةةانْا

ةافعنئلة ن  ن ةلنن ًةا ن ج   ةعنبحخيةعنانلٓة نب٘ننإلااليةعنل ة هننإلاج   ةات,نا ةلن ل  ج   ةاتننلزحخيةع,نباْ 

ز يةةةة نأ ٓةةةةا ننل يبةةةةعننلتو ي يةةةةعنل ةةةة هننلةةةةلارةن ةةةةدننحنرن ةةةةدن ي ةةةةعننإلاحاْةةةة ةن زةةةةار ننإلاو   ةةةةاتنان خ ةةةةرنتن ةةةةد

 . خت  ننلتخُُات

ا ةةةلنن تت ةةةتننلةةةلكت رةننلوزةةةلن ننلنواليةةةاتننإلا  ةةةزةنليةةة مننلزحةةةذننلو  ةةة ننلتةةة نٖ ح ةةةان  كةةةدنألابحةةةاثنبةةةأ ن ةةةان

ةةة تنئليةةةةهللان  يةةةةعننلو ةةةة منزةةةد ن  ةةةةاننٗ ةةةةصنلةةةةهللا,نلتكةةة  ن ايتنةةةةاناهةةةةلف اننلت  ةةةةزننلو  ةةة ناحيةةةةارةن ةةةةلرننإلاًةةةةار  ن  َ 

ي نانلً ن اتننلزحخيعن  ٓةا نزا وةعنألا  ةرةننة رةن ة ن ةلنن ج ةاتنانإلاإنهةاتنن  ك  يةعنان خاَةع,نانإلاجا 

ل ف ن هزعن ًاركعننإلا أةنفينن  ننلو لنانلخقعنبقلرنتهاناننجاحنتهان حقيقانل ؤيعننإلا  معننلو ئيةعننلهةو ريعن

4252. 

 مننلزحةةةةذننلو  ةةةة نباالبتكةةةةارنتنا قةةةةليمنيةةةةأتينهةةةة نننإلا كةةةةدن حقيًقةةةةانل نةةةةالعنن جا وةةةةعناأهةةةةلنف اننلتةةةة نتهةةةةع نلةةةةل

نلنتةةةةةاةلننلتةةةةة نتهةةةةةاهمنفةةةةةينا  ةةةةةرن ناتوديةةةةةدنرؤيةةةةةعنن جا وةةةةةعننإلاهةةةةةتقز يعنفةةةةةين حقيةةةةة ننل يةةةةةارةننلواإلايةةةةةعنانلًةةةةة نكعن

ًةةاركعنفةةيننلتٗزيقةةاتننلنافوةةع,نا ةةلن زنةةىن  كةةدنأبحةةاثن  يةةعننلو ةة مننلوليةةلن ةةدننل ةةرن لن نإلاجت ويةةعنادلةةمنباإلا

ق يةةةةةةعننلًةةةةةة نكعننإلاجت ويةةةةةةعنانلتةةةةةة ن   ةةةةةةزتنبنًةةةةةة هانفةةةةةةين جةةةةةةرتن   يةةةةةةعن حم ةةةةةةعنانإلاًةةةةةةار  ننلزحخيةةةةةةعنلتوديةةةةةةدنا 

 .(SCOPUS) ا (ISI)  خل

ا ةةةلنننةةة هلفننإلا كةةةدنأ ٓةةةا نهيبةةةعننلتةةةلر ونا ةةةدنفةةةينحم  ةةةمن,ٖالزةةةاتن  يةةةعننلو ةةة م,نٖالزةةةاتنن جا وةةةعن ةةةدن 

 . ر نر من ًار  ننلتخ رنن خاَعنبالٗالزاتنانلزاحخ  نفيننإلا نكدننلزحخيعندنتننلور ع

 

 م1101-أبريل   - 4 - هـ0328 – رجب - 8-األربعاء 

 

ارفبل١خ رؼبْٚ ثني جبِؼخ األِريح ٔٛسح ِٚشوض ادلٍه ف١ ً ٌٍجذٛس خلذِخ 
 اٌٍغخ اٌؼشث١خ

بغ رهةةةانن نا يةةةعنا وةةةتنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دن  خ ةةةعنب و ةةةلنتو ةةةيمننل غةةةعننلو ئيةةةعنل ناٖقةةةاتن

  تواا ن  ن  كدننإلا منفيُلنل زح ثنانللرنناتنؤلانر يع.

اتهةلفنا نا يةعنئلة ن حقيةة نز  ةعن ةدنألاهةلنفنأه  ةةان ًة ننل غةعننلو ئيةعنانلخقافةةعننلو ئيةعناؤلانةر يعن  ةة ن

,نان زةةةار نن خ ةةةرنتنبةةة  ننلٗةةة ف  ,نا حقيةةة ننلتن يةةةعننإلاهةةةتلن 
ً
نا اإلايةةةا

ً
نائ  ي يةةةا

ً
عنبنةةةا ن  ةةة نأانةةة ننٗةةةا ن ح يةةةا

ألانةوننإلاتنة ن  يهةةانبة  ننلٗةة ف  ن,نا ٗة ي ناننةةتحلنثنبة ن لنتو ةيمننل غةةعننلو ئيةعنل نةةاٖق  نبغ رهةا,ناحيةةارةن

ئْةةافعنئلةةة نتوديةةدننلُةة رةنؤلايجابيةةعنل   مةةعن ةةدن ةةر ننلت نَةةةلنن جةةاالتنانةةتخ ارنفةةينتو ةةيمننل غةةعننلو ئيةةع,

 ان   نرن  ن  رننلو ب.
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فٛص طبٌجبد جبِؼخ األِريح ٔٛسح ثبدلشاوض األٚىل ٚاٌضب١ٔخ يف ادلٍزمٝ اٌضمبيف 
 ٚاٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ ٌٍطبٌجبد ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ

 

نلخةا ينل ٗالزةاتنفةينياركنافلن ةدنٖالزةاتنزا وةعنألا  ةرةننة رةنبنةتن زةلننلة ح دنفةيننإلا تقةىننلخقةافينانلو  ة ن

زا وةةةةاتنا إنهةةةةاتننلتو ةةةةيمننلوةةةةالينبةةةةلا ن ج ةةةةوننلتوةةةةاا نن خ ياةةةةي,ننلةةةة بن نظ ةةةةهللاننل يبةةةةعننلوا ةةةةعنل تو ةةةةيمن

 ةةةةةةةةةةةلرن   ةةةةةةةةةةدننلًةةةةةةةةةة  نن جةةةةةةةةةةةارب,نائ ةةةةةةةةةة ن45نلةةةةةةةةةةة نن;3نلتٗزيقةةةةةةةةةةينانلتةةةةةةةةةةلري نبلالةةةةةةةةةةةعننلك يةةةةةةةةةةتن ةةةةةةةةةةر ننلن ةةةةةةةةةةةرةن ةةةةةةةةةةدن

 .ٖالزاتن دن  ياتن خت نعن دنن جا وعن9نإلاًار اتن  نلٗالزات

نإلا تقةةةةىننةةةةزوعن هةةةةابقاتن ةةةةين هةةةةابقعننلقةةةة   ننلمةةةة يم,نا هةةةةابقعننإلانةةةةاظ نت,نانإلاهةةةةابقعننلخقافيةةةةع,نايتٓةةةة دن

ا هابقعننلزح ثنؤلا هانيعناازت ا يع,نا هابقعننإلا ُةقات,نا هةابقعننإلازتمة نتننلو  يةع.نا هةع ننإلا تقةىن

لٓةةة  ن  ةةة نئنجةةةاحنتنئلةةة نتهةةة ي٘نن” نإلاةةة أةنن خ يجيةةةعنا حةةةلياتننلقةةة  نن  ةةةاربنانلوًةةة يد“نلةةة بنيح ةةةلنيةةةوارن

نإلاةةةةة أةنن خ يجيةةةةةةع,نائيةةةةةةا ننلتحةةةةةةلياتنانلوقزةةةةةةاتننلتةةةةةة ن  نز  ةةةةةةانئلةةةةةة نزانةةةةةة ن ن يةةةةةةعن  ةةةةةةارنتنن  ةةةةةة نرنائد ةةةةةةا نرا ن

  .نلتنافونا ز  نآلا  نانلتولريعنللىننإلاًار ات

ا ت خلنرؤيعننإلا تقىنفيننلهعيننح ن  م  ننإلاة أةنن خ يجيةعنإلا نز ةعننلتحةلياتننإلاواَة ة,نك ةان ةتتخِنرنةالعن

إلا تقىنفينتوديدنأنوننلتنافوننلً ي ناألا انعننلو  يعنائب نحنؤلابلن اتنانإلا نهة نلةلىننإلاة أةنن خ يجيةعنفةينن

 .نإلاجا ننلو   ناا تُاربناازت ا ي

نفتةةتصننإلا تقةةىن وةةاليننلةةلكت رن ح ةةلن زةةلننل ٗيةة ننلنةةارمناحيةة ننل ربيةةعنااحيةة ننلتو ةةيمننلوةةالينبلالةةعننلك يةةت,ن

عنفةةةينأربوةةةةعن هةةةابقاتن ةةةين هةةةابقعننلقةةةة   ننلمةةة يم,نا هةةةابقعننإلا ُةةةقات,نا هةةةةابقعنازةةةا تن ًةةةاركعنن جا وةةة

نلزحةةةةةة ثنؤلا هةةةةةةانيعناازت ا يةةةةةةع,نا هةةةةةةابقعننإلازتمةةةةةة نتننلو  يةةةةةةع,نحيةةةةةةذنفةةةةةةاحتننلٗالزةةةةةةعن ةةةةةةلرنرن ح ةةةةةةلنئ ةةةةةةامن

ي لن  هعنأزدن  ,ناحُ تننلٗالزعن  نل رناابن دن  يعننل ربيعنباإلا كدنألاا نفين هابقعننلق   ننلم يمن ف  

نلُةةةةةةةةقو بن ةةةةةةةةدن  يةةةةةةةةعننلٗةةةةةةةة ننلبًةةةةةةةة بن  ةةةةةةةة ننإلا كةةةةةةةةدنألاا نفةةةةةةةةين هةةةةةةةةابقعننلزحةةةةةةةة ثنؤلا هةةةةةةةةانيعن   ح ةةةةةةةةلنَةةةةةةةةا ن

احُةةةةة تننلٗالزةةةةةعنهزةةةةةعن ح ةةةةةلن ةةةةة ةن ةةةةةدن  يةةةةعن  ةةةةة منن  انةةةةة نانإلاو   ةةةةةاتن  ةةةةة ننإلا كةةةةةدننلخةةةةةا ين  اازت ا يةةةةع,

 .  هابقعننإلا ُقاتننلو  يع  في
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ادلذسعخ ادلفزٛدخ ٌزط٠ٛش اٌشػب٠خ اٌ ذ١خ رٕطٍك يف ادلغزشفٝ اجلبِؼٟ 
 جببِؼخ األِريح ٔٛسح

 قةةلن هتًةةنىننإلا ةةمن زةةل نبةةدن زةةلنلوديدنن جةةا عينبجا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح د,نا و ةةلن ٗةة ي ن

لةةةةةةةل منئحةةةةةةةلىننإلازةةةةةةةاررنتننلتةةةةةةة ن خةةةةةةةلمنننةةةةةةة رن يجيعننإلاهتًةةةةةةةنىننل  ايةةةةةةةعننلصةةةةةةة يعنألا  يكةةةةةةةي,نن نا يةةةةةةةعنتوةةةةةةةاا ن

فين قليمنأفٓلنن خل اتننلصة يعنبةأ   ن وةاي رنن جة رةنانةر عننإلا ضة ىن ةدن ةر ن ةلري ن نهة بين ارؤيتهللان

http://ien.sa/node/15363
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 .نإلاهتًنى

نأفةةارتننةةوارةن ةةلي ةنئرنرةنن جةة رةنانةةر عننإلا ضةة ىنأ.ن نةةىننلهةة نابنأ نا نا يةةعن ٓةة نتن ابهةة ننن خُةةٍ 

ظةةة ن ةةةدن نهةةة بيننإلاهتًةةةنىنفةةةيننإلالرنةةةعننإلانت حةةةعنلتٗةةة ي ننل  ايةةةعننلصةةة يع,نانلتةةة نتًةةة لن   ن922تلةةةجيلن

 :رارةنفينن ج رةننلص يع,نفين  هعن حاارنرةملهيعنا ين35   ن

ئ كانيةةةاتن ٗةةة ي نن خةةةل اتننلصةةة يع,ننةةةر عننإلا ضةةة ى,ننلقيةةةارة,نر ايةةةعن ح رهةةةاننلنةةة رناألانةةة ة,نارليةةةلننحةةة ن

 .ض ىناأن همنكتهابنن خ رنتن دن ر ن ي  ننإلا  

هةةة نناأكةةةلننةةةوارةنناةةةة ننإلاةةةلي ننلوةةةامننلتننيةةة بنلتٗةةة ي ننإلانظ ةةةعنانلتًةةةغيلننإلات  ةةةز,ننلةةةلكت رنز وةةةعننلونةةةزب,ن

نيحتةةةةةة ىنبةةةةةةهللانبةةةةةةة  ن
ً
  ةةةةةة نأه يةةةةةةعن قةةةةةةلن خةةةةةةلنهةةةةةة هننلًةةةةةة ن اتنلتحقيةةةةةة نرؤيةةةةةةةعننإلاهتًةةةةةةنىنفةةةةةةينأ نيكةةةةةة  نن  دزةةةةةةا

 .نإلاهتًنياتنن جا ويع

لةن ةةةامن ا ةةةلنيم ةةةلن رل ةةةان نهةةة بيننإلاهتًةةةنىننلتةةةلري ناننٗ قةةةتنأ  ةةةا ننإلالرنةةةعننإلانت حةةةعننلتةةة نتهةةةت  نإلاةةة

بايةةةةة نفن ةةةةةدنئرنرةنن جةةةةة رةنانةةةةةر عننإلا ضةةةةة ىنانلًةةةةةإا نألا اري يةةةةةعنانلتةةةةةلري ن ةةةةةدن ةةةةةر ننزت ا ةةةةةاتنراريةةةةةعن

نبةأ ننإلالرنةعننإلانت حةعنلتٗة ي ننل  ايةعننلصة يعنب و ةلن
ً
إلانا ًعنرارنتن لنف ةرةنا قيةيمننتةاةلننلتةلري .ن   ةا

ألا  يميعن  ف ني ارةنننتم ا ننللارنتننلتلريبيعنإلانه بيننإلاهتًنىننل يدننك  ة نن ٗ ي ننل  ايعننلص يعن

 .لكلنرارةن ه هننللارنتنانزتاحاننا تزار
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  "يف اٌؼٍَٛ اٌ ذ١خجبِؼخ األِريح ٔٛسح رطٍك بجب ضح اٌش٠بدح ٌٍجبدضبد 
 زل نن أٖ قتنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلننل ح دن  خ عنب  كدنأبحاثننلو  مننلص يعننلتاب نإلاهتًنىننإلا م

نإلا نفةةةة نن:365/رزةةة /ن34بةةةدن زةةةلننلوديةةةدنن جةةةا عين زةةةاةدةننل يةةةارةنل زاحخةةةةاتنفةةةيننلو ةةة مننلصةةة يع نادلةةةمنبتةةةاريخن

 .ا ي  رن    نن جا وعنؤلالم رن4239/ئب يلن/;

ا أتينزاةدةننل يارةنل زاحخاتنفيننلو  مننلص يعنفين ا  ةانألاا نانلة بن ُةِن لصة عننإلاة أةنفةيننإلا  مةعننلو ئيةعن

نيةعنل زحةذننلو  ة نفةيننإلا  مةعننلو ئيةعننلهةو ريعن ,نانلتة نتهةلفن4252نلهو ريع ن  ز ةعنل ؤيةعنانة رن يجيعننلٖ 

 .نلزحخيعننإلاحندةئل ن حقي ننلت ن نانلت  زننلزح  ناتهيبعننلزملبعن

تهلفنن جاةدةنئل نتةجي ننلزاحخاتنفيننإلا  معنائذننل ا ننلتنافهةيعنبيةنهمنل تقةلمنبأبحةاثن تخُُةعنتهةع نئلة ن

 حقيةةةة نن جةةةة رةننلًةةةةا  عنانلتن يةةةةعننإلاهةةةةتلن عنفةةةةيننلقٗا ةةةةاتننلزحخيةةةةعنانلتةةةة ن ةةةةدنأه  ةةةةانألابحةةةةاثننلٗزيةةةةعنا ٗةةةة ي ن

ةافعنئلة ن  زيةهللاننلزحة ثنانللرننةاتنب ةانيحقة ننن خةل اتننلصة يع,نائالة نتن ةانيتو ة نبأبحةاثنصة ع نإلاة أة,نباْ 

 .أهلنفنبنا نن تُارن جت  ننإلاو فعناتةجي ننلو لننلزح  نفيننإلا  معنانل قينب هت نه

ان جةةةلي نبالةةة ك نأ ننلتقةةةليمنلتجةةةاةدةنيكةةة  ن ةةةدنٖ يةةة ننإلا  ةةة نؤلالم را ةةةيناتهةةةت  ن ةةةلةننلتقةةةليمنحتةةةىنبلنيةةةعنيةةة  ن

م.نك ةةةةانانةةةةتتمن  نزوةةةةعنز يةةةة نألابحةةةةاثننلو  يةةةةعننإلاقل ةةةةعن ةةةةدن4239لنهايةةةةعننةةةةبت  رنهةةةةةننإلا نفةةةة ن;365 حةةةة منلوةةةةامن

ن تيةةةةةارننلنةةةةاةدنتناا ةةةةةر ن ةةةةدننتةةةةةاةلننلنةةةةاةدنتنحهةةةةة ن نلزاحخةةةةاتن ةةةةةدن زةةةةلننلتجنةةةةةعننلو  يةةةةعننإلاتخُُةةةةةعنانةةةةملتم

ننإلاهةةةةت ىنحيةةةةذننةةةةيك  نهنةةةةاكنجةةةةرثن هةةةةت يات:ناا نل ٗ زةةةةاتن ةةةةانرا ننإلاازهةةةةت ر,نانلخةةةةا ينلٗالزةةةةاتننللرننةةةةات

http://ien.sa/node/15372
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نلو يانانلخالذنل   ارناتننلص ياتنبج ي نفبةاتهدنا خُُةاتهد,نانةيك  ندلةمنفةينحنةلن  تقةىنن جةاةدةنانلة بن

 .باد ن ن:423هةننإلا نف نف رني ن;365فيني  نرئي ناا نلوامن ن-باد ن ن-نيوقل
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رطٍك و١ٍخ اٌ ١ذٌخب ٍِزمٝ اٌ ١ذيل يف  ذِزه بجببِؼخ األِريح ٔٛسح ثٕذ 
 ػجذاٌشمحٓ

ب  ايعننوارةناكي عنن جا وعنل ًإا ننلص يعننللكت رةنن  ننلهقافنائحٓة رن  يةلةن  يةعننلُةيللعنااكي ةعن

يةةةعننلُةةةيللعنبجا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دن  خ ةةةعننللرننةةةاتننلو يةةةانانلزحةةةذننلو  ةةة نبالك يةةةع,ننظ ةةةتن  

ةانئلة نتوديةدن
ً
ب  العننللرنناتننلو يانانلزحذننلو   نفيناحلةن ل عننإلاجت  ن  تقىن ننلُيللينفين ةل تمن ن,نهارف

 .نل  يننلُ ينٖا يقعنننتخلنمنألارايعناألا ًابنبولنننتًارةننلُيللي

لندلةةةةمنألقةةةتناكي ةةةةعننللرننةةةاتننلو يةةةةانانلزحةةةذننلو  ةةةة نبك يةةةعننلُةةةةيللعنبةةةلأننإلا تقةةةةىنب يةةةاتن ةةةةدننلةةة ك نن  مةةةةيمنبوةةة

 .نللكت رةن يننإلامينزبن    هانبه هننإلانانزعن  حزعنباإلاًارك  نان  ٓ ر 

نفةةةةينح ايةةةةعنصةةةة عننإلاةةةة نٖن  نْةةةة دنئٖةةةةارن ائينةةةةتن رل ةةةةانرارننلُةةةةيلليناأه يتةةةةهللانفةةةةيننإلاجت ةةةة 
ً
نبةةةةارحن

ً
بأنةةةةهللاني وةةةة نرارن

نالحتكاكةةهللاننإلازايةة ن ةة ننإلاةة نٖن  نانإلاةةانيت تةة نبةةهللان ةةدننلنظةةامننلُةة ي,نبةةلنان وت ةةرننلو
ً
 ةة رننلنقةة بنل ةة نننلنظةةامننظةة ن

  منان و فعن تخُُعنفين جا ننلص عنانللان نفاإلا ارنةعنن جيةلةنإلا نةعننلُةيللعن ةل منانبًةكلنأنا ة  نبنيةعن

نفينئ  امن   يعن ررننإلا ئ
ً
نها ا

ً
 .نل  ايعننلص يعنل   نٖن  نانتًكلنح زن

نزبنئل نأ نا ُا ننإلازاي ناننلي  يننلنا لن ةدن  نزةلننلُةيلليننلةلنةمنفةينَةيلليتهللانيةإ دنل  ة ئناأيارتننإلامي

نب ركية نان حٓةة رنان ٗةة ي ن
ً
ن ةةا ر

ً
انتنهةارن ةةدنننةةتو ا ننلةلان نان ربهةةا هللانفالُةةيللينهة ناحةةلهننلةة بني ةمنئإلاا ةةا

 نألارايعنألا  ىنك ةانيةلركنح كيةعننلةلان ن ة ننللان ,نانه ننل بنيلركنآلاجارنن جانبيعناننلتٓارنتناننلتنا رتن 

نلغ ن نلة لمنيإكةلنن ج ية نبةأ ن ُةت عننإلاة ئن م ةدنفةينننتًةارةننلُةيلال ينفةيننةاة نأ ة رننلةلان ,نا هةاه تهللان

نلنوالعنفين ٗ ي نن خل اتننلص يعن  ز نلك نهللان   نن ُا نرنةمنبةاإلاجت  نلة لمنتوت ةرن  نةعننلُةيللعن ةدننإلا ةدن

 .فينأبننظامنَ ينفيننلوالمننإلا  عنانألانانيع

ا ةةةر ننإلا تقةةةىنأاضةةة تننلةةةلكت رنهي ةةةعننلقُةةة رننإلاتحلجةةةعن ةةةدن ةةةاريخناأَةةةلن  نةةةعننلُةةةيللعنفةةةيننلوُةةة نانةةةر ي,ن

ن ظي ةعنفةةين  ز ةعنكنةة حنن  ٓةارنتننلهةةابقعنفحنظ هةان ةةدن
ً
زةةا ننلوة بنانإلاهةة    نبة ل ننز ةة رن نبةأ نألٖا

ً
  ضة ع

 .نلٗ ننلٓيا ناانق نّنانناه  ننفين ٗ ي ن  م

ننلةةةلكت رن
ً
ا نةةةاا نأنةةةتادن  ةةةمننلوقةةةا  رنارةةةةملون هةةةمننلوقةةةا  رنا  يةةةلن  يةةةعننلُةةةيللعنبجا وةةةعننإلا ةةةمننةةةو رننةةةابقا

نبةةأ ننلتةةلنابنبا  ًةةابن ةةدننلظةة نه ن
ً
زةةاب ننلقحٗةةا ينرارنا ًةةابنفةةيننلٗةة ننلزةةليلناف نةةةلهناأْةة نره,ن  ضةة ا

 نلو يقع

نالني مةةةدن زةةةا ننلوةةة بننلقةةةل ا نيإ نةةة  نبأنةةةهللانالني زةةةلن ةةةّ  فةةةينيةةةزعنن جديةةة ةننلو ئيةةةعن نةةة ن ةةةليمننلد ةةةا ,نا ةةةا نألٖا
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 رزةةهللانبالنزا ةةات,نا ةةلن ةةلرزتن و فةةعنهةة نننلنةة  ن ةةدننلتةةلنابن ةةدننةةرلعنئلةة نأ ةة ىنحتةةىن  نةةتن ةةان هةة ىنبالٗةة ن

 . ًابن ر ننلوُ رننل نٗىنلًوب نفيننلوالمننلو بينالقلنني ه ننلو بنفين ٗ ي ننلتلنابنبا  

ةةاتنننتًةة تن زنيةةعن  ةة ن  ن ةةلن  يةةعنئبةةا ننلوُةة ننلةة هب نل ٗةة ن ا ةةاب ننلقحٗةةا ين  ضةةً انأ نألابحةةاثنانإلاخٖٗ 

زةةا ننلوةة بن  ةةرننلوةةالمن ةة نننتًةةارنانةةرم,نائةةا  ِن ةةدنٖ يةة نن حجةةارننلةة يدن ؤلانةةر ي,نحيةةذندن ةةتنيةة  ةنألٖا

ا  تةةاحنألا ٗةةارننلو ئيةةعنباتهةةا نر و هةةانان تةةلن نز هةةا,نلةة لمنفهةة ن   ةةمنينةةلا نئلةة ن مةةعننإلام  ةةعنانإلالينةةعننإلانةة رةن

جةة اةنٖزيويةةعناأ ةة ىنن تُةةاريعنهاة ةةعن ةةدنألا ًةةابننلٗزيةةعنانلوٗ يةةع,نننةةتخل  ان ةةل ا ننإلاُةة ي  نانلوةة بن ةةدن

 ةةليمننلد ةةا ,نا ًةةة لن  ةة ندلةةمن ةةةانرانةةهللاننلوةة بنفةةةين ةة ك نتهمناكةة لمن ةةةان ح يةةهللانأنةة ن ننلوٗةةةاريدن ةةدنألا ًةةةابن

لخ ةةةارنانلزةةةة ارننلتةةةة ن هةةةةتخل  اننلوا ةةةةعنفةةةةين ةةةةررنأ  نْةةة م,نا ةةةةانيةةةةدن ن جةةةةارننلوٗةةةةارةن هةةةةتخل   ن  نةةةة  عننبةةةةدنان

 .نملنا,نا  ك ةنرنؤارنا إلناتننل نحبنانبدننلزيٗار,نا  رهان دنكت ننلو  ا ننلو بنلوررننإلا ض ى

تننلتج يةلننإلاغً يةعن  ة ن دنزانزهللان حلجتنألانتادةننجلننللا ٌن دنهيبعننلغ ن نانللان ن دنأج ن هتحٓ ن

نلٗالزةةةةاتنانإلانهةةة ئاتنبت زيةةةهللانألانةةةب عنل ةةةةلكت رننلقحٗةةةا ين ةةةدننلٗةةة ننلزةةةةليلنان ةةةانلةةةهللان ةةةةدن نلصةةة عن,ك ةةةان ا ةةةت

ةةتنٖالزةةاتن ف نةةلناأْةة نرناأنة  تنؤلازابةةاتنفةةينرفة ننلةة  ينلةةلىننلٗالزةاتنانإلانهةة ئاتنبا جا وةةع,ناأيٓةانننتوْ 

 . "اتنَيللي  يعننلُيللعنفق نتن تن  عن حتن ن ن ن  رحظ
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اٌشدٍخ اٌؼالج١خ اٌالٚسل١خ يف ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل ثٓ ػجذاٌؼض٠ض 
 اجلبِؼٟ يف جبِؼخ األِريح ٔٛسح ثٕذ ػجذاٌشمحٓ ٚةغني جتشثخ ادلش٠ض

 

نيحتة ىنبةهللانبة  ننإلاهتًةنياتن
ً
ننٗر ان دنرؤيعن هتًنىننإلا ةمن زةل نبةدن زةلنلوديدنن جةا عينبةأ نيكة  نن  دزةا

ن جا ويةةعنفةةيننإلا  مةةعنارنةةالتعننل نضةة عننلٗ  حةةعنبتةة ف رنأ  ةة ن هةةت ياتننل  ايةةعنب ةةانيحقةة ن ٗ وةةاتننإلا ضةة ىنفةةين

نإلاو   ا يةةةعنانلتقنيةةعنفةةةيننإلا نفةة ننلٗزيةةةعنبملبةةعن  نةةعنا حنةةةدةنل ًةةنا  ننةةةع ننإلاهتًةةنىنئلةةة ن ٗزيةة نأحةةةلثن ةةل اتن

باإلاهتًةنىنادلةمنببنةا ننظةامن و   ةاتينَة ينالنارقةي,ن زنةة ن  ة نأ  ة ننإلاوةاي رننلصة يعنانلتقنيةعننللاليةعن ةةل   ان

 .األانظ عننلتقنيعن بأحلثنألاز دة

ةة  ننلةةلكت رننح ةةلنبةةدن ح ةةلننب  زةةاةننإلاةةلي ننلوةةامننلتننيةة بنل  هتًةةنىنأ نهةة هنألانظ ةةعن ةةل بنملةةتنلتهةة يلننَا

ة  نئلة ننإلاو   ةعننلصة يحعن  رح عننإلا ئ نا ل تهللان,نا   مدةن   نن ج رةننلواليعنان  عنن خل عنان  لعننلَ 

 . دن زلننإلا ئنا قل يننل  ايعننلص يعن  ان ه لنن  عنن خادننلق نرننلٗب نبٗ يقعن  نعنافا  ع

يةةةةعنانلتقنيةةةةعنرح ةةةةعننإلاةةةة ئنانلتةةةة ن زةةةةلن نبتةةةة ف رنايةةةة  ننةةةةوارةننإلا نةةةةلمن الةةةةلننلهةةةةر عننإلاةةةةلي ننلتننيةةةة بنل  و  ا 

أز دةنن خل عننل ن يعننلت ناح تنفين خت  ن  نف ننإلاهتًةنىن رنرةن  ن يةلننإلاة نزو  نبمنةا ةن اليةع,نا حتة بن

هةةة هنألاز ةةةدةن  ةةة نأنظ ةةةعننلزُةةة عن  ةةةرننل  هةةةيعننإلاتٗةةة رةنلقةةة ن ةنا ح يةةةلنبيانةةةاتننإلاةةة نزو  نا حقيةةة نأ  ةةة ن وةةةاي رن

ةة  يهللانا ةةةدنألا ةةا نان جةةة ر ةن,نيتزةة ندلةةةمن  ح ةةعنؤلانتظةةةار,نحيةةذنيةةةتمن  زيةةهللاننإلاةةة ئن ةةدن ةةةر نيايةةاتن  ةيةةةهللانَا
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ن  ةة ن ق يةةلنا ةةتنؤلانتظةةارن  ةةر نرنةةاةلننُةةيعن  زةةهللاننإلاةة ئنإلاكةةا نانتظةةارنأا   ةة ننلويةةارةننإلاحةةلره,ن ةة نن  ةةٍ 

ة  ن ةلن  ئ,ارئٗةتنألاز ة دةنز يو ةانبنظةامننل نن لنحةلن  مةدن ةدن ةر نْةز٘ننإلا ن يةلنبال  ةتننإلاحةلرنلَ 

انظةةةامنل  نةةةاةلننلنُةةةيعنلتحقيةةة نرح ةةةعنالنار يةةةعن ج يةةة نن خةةةل اتننإلاقل ةةةعنل   ن يةةةلن) HIS) نإلاو   ةةةاتننلُةةة ي

زةةةةةا نا قةةةةةل ينن خل ةةةةةعن انلويةةةةارنتنانلُةةةةةيلليعنانإلاخت ةةةةةرناألايةةةةوع,نا ةةةةةدنز ةةةةةعنأ ةةةةة ىن ملهةةةة نهةةةةة هننلتج ئةةةةةعن  ةةةة نألٖا

ةةةة  نل  و   ةةةةعننلٗزيةةةةعنناننلتحاليةةةةةلننانألايةةةةوعنن خاَةةةةع بةةةةةاإلا ئن ةةةةدن ةةةةر ننلنظةةةةةامنل   ةةةة نالم را ةةةةين ةةةةة نننلَ 

 ختةتمنب نةالعننُةةيعنن انْةافننإلا نةلمننلهةر هللانأ نرح ةةعننإلاة ئن.%322ؤلانةتغنا ن ةدننإلا نةاتننل ر يةعنبنهةةزعن

 ُةةة هللان  ةةة نز نلةةةهللانبوةةةلننن هةةةا نحيار ةةةهللانل  هتًةةةنىنبٗ ةةة نئلم را ةةةينلتقيةةةيمنن خل ةةةعننلتةةة ن  قاهةةةاننجنةةةا نهةةة هننل ح ةةةعن

    .رأبننإلا ئنا حه  نن خل اتنلورزيع,نله ا ن

نإلا ةةمن زةةةل نبةةةدن زةةةلنن توت ةةرنرح ةةةعننإلاةةة ئننلةةرنار يةةةعنفةةةيننإلاهتًةةنىنرح ةةةعنف يةةةلةن ةةةدنن   ةةانحيةةةذنئ ن هتًةةةنى

نلوديدنن جا عينأا ن هتًنىنزةا عين  ةلن  ة نرئة٘نار ةلنا  ن  ةعنألاز ةدةننلتقنيةعنن خاَةعنبةارنرةننإلا ن يةلن ة ن

  .ألانظ عننلٗزيع
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 شٙش ِٕمز اٌمٍت جببِؼخ األِريح ٔٛسح

أٖ  ن  كدننإلاحا اةنا ٗ ي ننإلا ةارنتنبجا وةعنألا  ةرةننة رةنبنةتن زةلنل ح دن ةر نية  ن ةارمننإلااضة  نح  ةعن نقة ن

 ةةةة نن    ةةةعننلواإلايةةةةعن ج ويةةةةعننلق ةةةة نألا  يميةةةةعنفةةةةين نٗقةةةةعننلًةةةة  نبةةةةال زن دن انلتةةةة نبةةةةلأتنفةةةةين ٗ ةةةة ننلًةةةة  نن نلق ةةة 

 .ألاان٘ناي ا نأف يقيا

اتهةةةةلفنن    ةةةةعن   يةةةةعننإلاجت ةةةة ن ةةةةدنكينيةةةةعننلتوا ةةةةلنألاالةةةةين ةةةة ننلهةةةةمتاتننلق زيةةةةعنانلتةةةة نتهةةةةاهمنفةةةةينئنقةةةةادنحيةةةةاةن

دننليةافو  نألاشخاٍنا ها لتهمنحتىنَا  ن ل اتننلٗ نرب.ناته هلفنن    عنفباتن خت نعن دننإلاجت  ن ة

انلزةةالغ  .نا ةةر نن    ةةعن  ةةتنحيةةارةن ةةلةن  يةةاتنبجا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دنئْةةافعنإلاةةلنرمن خت نةةعن

 . ن تلربن ر ني  ن ارم4368باإلاجت  نحيذنب  ن دن من لريبهمن 

 هتًةةنىنا ةةلنَةة  ننلةةلكت رن زةةلنلوديدنبةةدن ح ةةلنن   يطةة  ,نناةةة ننإلاةةلي ننلوةةامننلتننيةة بنل تةةلري ناألابحةةاثنب

نإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينبجا وعنألا  رةنن رةنانإلاً فن   ن  كدننإلاحا اةنا ٗ ي ننإلا ارنت,نبأ نح  عن

 نقة ننلق ة ن قة من  ة ن   يةعننإلاجت ة نبمينيةعننلتوا ةةلنانلتُة فن نقةادنحيةاةنشةخِنيُةابنبهةمتعن  زيةعن  ةةان

ننلنجاةنان  ياةننل ننلٓون  نأا  .وافنباد ن جرجعننْن يديلنفٍ 

انإلاوت لةن دنز ويةعنن ازلي نبال ك نأ ن  كدننإلاحا اةنا ٗ ي ننإلا ارنتنبجا وعنألا  رةنن رةن دننإلا نكدننإلاو رفنبها

انةة فنيةةتمنفةةين , (BLS) ل  وةةاىننلق بةة ننل ةةة ب ن منفةةين قةةليمننلةةلارةنألانانةةيع4237نلق ةة نألا  يميةةعن نةة ن ةةامن

ا  رنفن دنز ويعننلق  نا  يميعنباإلا كدنلتقليمننل رنا لننإلاتقةلمنفةينن دنه نننلوامنن  ُ  ن   ن  اي ن ي  

 .(PALS) ا  رنفنبا  واىننلق ب ننل ة بنلذٖنا ن-باد ن نن–,نيتزو ان  يزان(ACLS) ا واىننلق ب ننل ة ب 
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ر ١ٕف ػبدلٟ ٠ضغ ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل اجلبِؼٟ األٚي ػٍٝ ادلغزشف١بد 
 اجلبِؼ١خ

حُلن هتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن  ة نزةاةدةنن ج ويةعن

  ةة ن ُةةني ننإلاهةةت ىننلهةةارمنليكةة  نألاا ن ةةدنبةة  نز يةة ننألا  يميةةعنلةةنظمنئرنرةننإلاو   ةةاتننلصةة يعناحُةة لهللا

نإلاهتًةةنياتنن جا ويةةعنفةةيننإلا  مةةعننلتةة ن حقةة نهةة نننإلاهةةت ى.نادلةةمنبوةةلنأ نحقةة ننإلاهتًةةنىن ةةلننإلاتٗ زةةاتننلتةة ن

 ت خةةةةةةلنفةةةةةةةين ٗزيةةةةةةة نأ  ةةةةةةة ن وةةةةةةةاي رنن جةةةةةةة رةنفةةةةةةةينننةةةةةةةتخلنمننإلا ةةةةةةة ننلُةةةةةةة ينؤلالم را ةةةةةةةينا افةةةةةةةعننلتٗزيقةةةةةةةاتننلصةةةةةةة يعن

توةةةدحن ةةةدنل   ايةةةعننلصةةة يعنا ق  ةةةاتننةةةر عننإلا ضةةة ى.نن  ةةةدندلةةةمن ةةةر ننإلاةةةإ   ننل نبةةة نلتقنيةةةعنؤلالم رانيةةةعنانلتةةة ن

 .انإلانوقلنفين لينعننل ياّ ” HIMSS 17“ نإلاو   اتننلص يعنفيننلً  نألاان٘

ج ا ن  نحلن زلأن دن هت ىننلُن نئل ننإلاهت ىن HIMSS ا ً لن ُني نز ويعننظمنئرنرةننإلاو   اتننلص يع

ييمن لىنننتخلنمننإلاهتًنياتنا  ظين انلتٗزيقاتنأنظ عننإلاو   ا يعنانلتمن ل زياننلص يع.نابه نننلهاب نلتق

لنا تابوعننلتقلمنن  اَلنفينؤلاينا نب تٗ زاتن لن دنه هننلنباتنبهلفن نلتٗزي نيك  نب ن ننإلاهتًنياتنَر

نفةةين جةةا ن ٗزيةة ننظةةمننللةةجر 
ً
ةة  نل   ح ةةعننلهةةابوعننلتةة نتوةةلنألاكثةةرن قةةل ا تننلصةة يعنؤلالم رانيةةعنائالتةةاليننلَ 

 . حه  ن هت ىننر عنافواليعننل  ايعننإلاقل عنل   ض ى

,نا  ةرننإلاةلي ننلوةةامننلتننية بنإلاهتًةنىننإلا ةةمن زةل نبةةدن زةلنلوديدنن جةا عي,ننلةةلكت رنأح ةلنبةدن ح ةةلنأبة ن زةةاة

 دننوار هللانبه ننانجاحنا لمنزديلننلًم نلن ي ننإلاو   ا يعننل بنحق نه ننألا  ناأكلنر.نأب ن زةاةنأ نحُة  ن

,نحيةذنأ ننلمخ ةةرن ةدننإلاهتًةنياتننلو يقةةعن
ً
نإلاهتًةنىن  ة نهةة نننلتُةني نفةيننلهةةنعننلتًةغي يعنألاالة ن وةةلنئنجةاحن

نل ؤيةةةعننإلاهتًةةةنىنليكةةة  نلةةةمن حُةةةلن ةةةلنهةةة نننإلاهةةةت ىنئالنبوةةةلننةةةن نتن ةةةدننلتًةةةغيل نايةةةأت
ً
ينهةةة ننؤلانجةةةاحن حققةةةا

ن  دزانيحت ىنبهللانب  ننإلاهتًنياتنن جا عينفيننإلا  مع.ناحُ  ننإلاهتًنىن   نهة هنن جةاةدةنيجو ةهللانفةين ُةافن

نفةةةةينننةةةةتخلنمن قنيةةةةعننإلاو   ةةةةاتنفةةةةيننل  ايةةةةعننلصةةةة يعننةةةةويان نةةةةانفةةةةين حهةةةة  نكنةةةةا ةن
ً
نإلاهتًةةةةنياتننإلاتقل ةةةةعن اإلايةةةةا

عن ةةدن ةةر ن قنيةةعننإلاو   ةةاتنْةة دن زةةاررنتنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دنفةةينافواليةةعنن خةةل اتننلصةة ي

ن  ا ةةةةةدنزانزةةةةةهللانأبةةةةةلىننإلا نةةةةةلمن الةةةةةلنبةةةةةدن ح ةةةةةلننلهةةةةةر ع,ننإلاةةةةةلي ننلتننيةةةةة بنل  و   ا يةةةةةعنن.ب نةةةةةا لننلتحةةةةة  ننلةةةةةٖ 

يةعننإلاو   ةاتنانلتقنيع,ننوار هللانبه ننؤلانجاحنانلت  زنفةين ةلةن ُة رةن ةدن نويةلن ةل اتننإلاهتًةنىناننةتخلنمن قن

نلصةةة يعنكةةةأرنةنل ر قةةةا نبجةةة رةنن خةةةل اتننلٗزيةةةعننإلاتكا  ةةةعنبجةةة رةن اليةةةعن ةةةدن ةةةر ن حهةةة  نر ةةةعننإلاو   ةةةاتنفةةةين

نللجلننلُ ينؤلالم را ينئْافعنلتحه  نز رةننل  ايعننإلاقل عنل   ئن دنٖ ي ن  ف رننإلاو   ةاتننلرح ةعنفةين

 نكنةا ةنن خةةل اتننلصةة يعنا ة ف رننلتكةةالي ن ةةدنٖ يةة ننل  ةتننإلانانةة ,نار ةةمننإلاهةتخلمنبةةالق نرننلصةة يص,نارفةة

 .نله  عنفين زار ننإلاو   ات
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جبِؼخ األِريح ٔٛسح رشبسن يف ادلئمتش ٚادلؼشض اٌذٚيل ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبيل 
 اٌغبثغ ثؤسثغ ٚسػ ػًّ

نانإلاةةةإ   ننلةةةلالينل تو ةةةيمننلوةةةاليننلةةة بن نظ ةةةهللان تًةةةاركنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دنفةةةينفواليةةةاتننإلاوةةةّ 

فةينرار ةهللاننلهةابوعن ن-حنظةهللان –احنرةننلتو يمن حتنر ايعن ارمنن      ننلً ين  ننإلا مننة  ا نبةدن زةلنلوديدن

نانإلاةإ   نتن زل ننإلاو فعنا  رننإلاهتقن4252بون ن ن ن جا واتننلهو ريعنارؤيعن ادلمنفين  كةدننل يةاّنل  وةاّر

 ةةةةدننلًةةةة  نن جةةةةاربنبال يةةةةاّ,ن ةةةةدن ةةةةر نزنةةةةا ني ةةةةرحنرنةةةةالعنن جا وةةةةعنائ ن ج ةةةةانن37نلةةةة بن نٗ ةةةة نفواليا ةةةةهللانفةةةةيننلةةةةةن

 . ا ً ا اتهاننلزحخيعنانلو  يعنانلتٗ ي يع

 نلت  ةةةزنفةةةيننلتو ةةةيمن  ن ك ةةةانتًةةةاركنن جا وةةةعنبةةةأرب نارىن  ةةةلن  ةةة نهةةةا ٌننإلاةةةإ   نحيةةةذن ةةةأتيننل ريةةةعنألاالةةة نبونةةة

ن جةةةةةاربنا  ةةةةةرنتننلك يةةةةةاتننلصةةةةة يعنفةةةةةينن جا وةةةةةعن,نانلخانيةةةةةعنبونةةةةة ن ن نلزملبةةةةةعنن جا ويةةةةةعننإلاحنةةةةةدةن نلُةةةةة ين نبوةةةةةّ 

ل ٗالزةةةةاتن  ةةةة نؤلابةةةةلن ناابتكةةةةار ن,ناننلخالخةةةةعن حةةةةتن نةةةة ن ن ج ئةةةةعن  ةةةةارةن ل ةةةةعننإلاجت ةةةة نانلتو ةةةةيمننإلاهةةةةت  ن ةةةة ن

تننإلا نيةةع,نانل ريةةعننل نبوةةعنبونةة ن نرارننلًةة ن اتننللاليةةعنفةةينبةة ن لننلًةة ن اتننللاليةةعنانقةةلنن خ ةةرنتنفةةيننإلاجةةاال 

ةان  ة ن حقية ننلغايةاتنانة رن يجيعنلتجا وةعن 4252نللرنناتننلو يانا زاررنتننلت  زنفين حقي نرؤيةعن ًَ ادلةمنح 

 ةةزةنا ةةةإج ةن ةةة ننإلات خ ةةعنفةةةينتةةةجي نجقافةةةعنابةةةلن نانلت  ةةزناابتكةةةار,نائةةة ن نتنا  ةةرن ن ةةةدنٖ يةة نبنةةةا ن ر ةةةاتن  

 .نلزاحخ  نانلً  ا ,نا ٗا نألا  ا نانإلاجت  ناتوديدنحٓ رنن جا وعن ح ًيانا اإلاًيا

 

 م1101-أبريل   - 02 - هـ0328 – رجب - 05 -الخميس

 

جبِؼخ األِريح ٔٛسح رشبسن جتشثزٙب يف اٌى١ٍبد اٌ ذ١خ ثبدلؼشض ٚادلئمتش 
 اٌذٚيل ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبيل اٌغبثغ

ةةةتناكي ةةةعنن جا وةةةعنل ًةةةإا ننلصةةة يعنفةةةينزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةننلةةةلكت رةننةةة  ننلهةةةقافن ج ئةةةعنن جا وةةةعن ننتوْ 

نانإلاإ   ننللالينل تو ةيمننلوةاليننلهةاب نفةيناريةعن نلت  ةزن ا  رتهانفيننلك ياتننلص يعنادلمنْ دنفوالياتننإلاوّ 

 ."فيننلتو يمننلُ ي

ل ةةةانأ ننإلا  مةةعننلو ئيةةعننلهةةةو ريعن  ةة نبةةأهمن  ح ةةةعن اريخيةةعنلتٗةة ي نن تُةةةارها,نا ةةلن  لةةتنفةةةين  ضةة عن ةةدن ر 

نلتحقي نأ ص ىنننتنارةن دن ةلرنتنأبنائهةانائناتهةا,ن رؤي هان   ننلتو يمننلوالينلزنا نن تُارن دره نا ن يعننلنٍ 

ةةةةةان  نةةةةةهللان ةةةةةدننلةةةةةل اةمننلتةةةةة ًَ ن ا
ً
 نيقةةةةة من  يهةةةةةاننإلاجت ةةةةة نفةةةةةين  نز تةةةةةهللاناأالةةةةةتننلتو ةةةةةيمنفةةةةةيننإلاجةةةةةاالتننلٗزيةةةةةعننهت ا ةةةةةا

http://ien.sa/node/15389
http://ien.sa/node/15389
http://ien.sa/node/15404
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93 

ل تحةةلياتننلصةة يعنفةةيننلقةة  نن  ةةاربنانلوًةة يد,نا ةةدنهنةةانفقةةلننةةوتنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دنئلةة ن

ر ةةةمننلتو ةةةيمننلُةةة ينبكافةةةعننل نةةةاةلناؤلا كانةةةات,ناسةةةخ تنلةةةهللانأحةةةلثننلتقنيةةةاتنحتةةةىن ٓةةة دن  يجةةةاٍتن ةةةإهرٍتن

د نيخل دننلٖ 
ً
ن اليا

ً
 . أهير

ُةةة ينئْةةةافعنئلةةة نننةةةتخلنمننلتقنيةةةعنفيةةةهللان لقةةةلنأظ ةةة تنان ٗ  ةةةتنن لهةةةقافنئلةةة نر ةةةمنا حن ةةةزننلت  ةةةزنفةةةيننلتو ةةةيمننل

نلوليةةلن ةةدننللرننةةاتنأه يةةعنننةةتخلنمننلتقنيةةعنفةةيننلتو ةةيمنن جةةا عيناكةة لمننلتو ةةيمننإلاهةةت  ناأج هةةانؤلايجةةابينفةةين

نفةةينانةةتنارةن ةةدنرفةة ن هةةت ىن خ زةةاتننلتو ةةيم,نا ةةا ننلتو ةةيمنفةةيننلتخُُةةاتننلٗزيةةعن ةةدنأافةة ننإلا
ً
جةةاالتنحظةةا

نلتقنيةةاتنن  ليخةةعنف زةةةلتننلةةنظمنن خز ةةرةناانةةةاةلننلتُةة ي نجرجيةةةعنألابوةةار,نا قنيةةاتننل ن ةةة ناف رنضةة  ناأز ةةةدةن

 .نإلاحا اةننإلاخت نعنٖ يق انئل ن ا اتننللرمنا يارنتننلتلري 

ةةةةةتن ج ئةةةةةعن  يةةةةةعنٖةةةةة نألانةةةةةنا ن  يةةةةةلةننلك يةةةةةعننلةةةةةلكت رةنن  بتهةةةةةامننإلااضةةةةة  ن ةةةةةدن ةةةةةر نافةةةةةينجنايةةةةةاننل ريةةةةةعنننتوْ 

نن تنةةةةتنهةةة هننلتقنيةةةةعن
ً
نل ائةةة تننلتو ي ةةة ن حُةةةةع نا ٗزيقةةةهللانفةةةةيننلتةةةلر ونانلتةةةة نتوت ةةةرنأا ن  يةةةةعنٖةةة نأنةةةةنا ن اإلايةةةا

 .ن  ليخعنبولننليابا 

ننإلا ارنةاتننلٗزيةعننإلات  ةزةنان جة ئ همننلنا  ةعنفةين ٗزيقةاتننإلاحا ةاةن افيندنتننلهيا نياركتن  يعننلٗة نبوةّ 

 .ان لي ةنب نا لنبكال ري مننلٗ نان ج نحعنفيننلك يعننللكت رةن ز رننلً  ن يفيننلتو يمن ل  ه

ا ةةدنأك ةةرن  كةةدن حا ةةاةنفةةيننلوةةالمننلةة بن   مةةهللانزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةن ةةل تننإلاةةلي ننلتننيةة بنل   كةةدنألانةةتادةن نةةا ن

نان ةةةة نحالةةةةعنئنةةةةوافيعن ةةةةاىنن  ٓةةةة رن  ظاتهةةةةان ةةةة ننإلاُةةةةابناف يةةةة نؤلانقةةةة ادن ةةةةدن  كةةةةدننلناَةةةة ن ج ئةةةةعنحيةةةةعنتوةةةةّ 

 .نإلاحا اةنانلتلري ننله ي ب 

تننللكت رةنن انخاننن ا يلن ٓة نهيبةعن ةلر ونفةين  يةعننلت ة ئن ج ئةعن  يةعننلت ة ئن ةدن افيننل ريعن ْ 

 . ر ننل ن  ناف رنض  نار لن ٗزيقاتن قنيعن ت  زةنبو  يعننلتو يمنانلتلري 

نلةةةلارننلةةة بن قةةة منبةةةهللانزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلن ةةةأتين ًةةةاركعنن جا وةةةعنب ريةةةعننلو ةةةلنفةةةينئٖةةةارننل رك ةةةزن  ةةة ن

 . نل ح دنفين ٗ ي ننلونُ ننلبً بن دن ر ننل رن لنألا اري يع

ا خ لننإلاإ   ن قلننزت ا ن والين لي ةنن جا وةعننلةلكت رةنهةلىننلو يةلنبكةلن ةدن  خ ة  نزا وةعن  رينتة ناهيبةعن

 . ق يمننلتو يمنلزحذننزلننلتواا ن  نزا وعنألا  رةنن رة

 

 م1101-أبريل   - 04 - هـ0328 – رجب - 08 -السبت

 

جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٛلغ صالس ارفبل١بد ػبدل١خ يف ادلئمتش ٚادلؼشض اٌذٚيل 
 ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبيل

ا وةةةتنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رهنبنةةةتن زةةةلنل ح دننليةةة من ةةة ك نتن نةةةاهمن ةةة نزا وةةةعن لينةةةعنرب ةةةدنفةةةينني لنةةةلننانإلاو ةةةلن

نانإلاةإ   ننلةلالين ن ننلهنغاف ربنل تو ةيم,نزةا ن   ية ننلوقة رن  ة نهةا ٌنزنةا نن جا وةعننإلاًةاركنفةيننإلاوةّ  نلٖ 

http://ien.sa/node/15409
http://ien.sa/node/15409
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انانةةةةة رن يجيعننإلات خ ةةةةةعنفةةةةةين قةةةةةليمنبةةةةة ن لننلهةةةةةاب نل تو ةةةةةيمننلوةةةةةالي,نا ةةةةةدن رل ةةةةةانتهةةةةةع نن جا وةةةةةعنلتحقيةةةةة ن اياتهةةةةة

بكةةةال ري مناررننةةةاتن  يةةةان زتمةةة ةن زنيةةةعن  ةةة نأحةةةلثننلزحةةة ثننلو  يةةةع,ناأفٓةةةلننإلا ارنةةةاتننلتةةة ن تو ةةة نبحازةةةعن

 .ن  ننلو لنانل يارة

اأاضةة تننلةةلكت رةن اتًةةعنن  هةة  نرةملهةةعننلتجنةةعننلتنني يةةعنإلاًةةاركعنن جا وةةعنفةةيننإلاةةإ   نبةةأ ننلوقةةلننإلا  ةة ن ةة ن

ا ازهةةةةت رننلت ةةةة ئن انإلاو   ةةةةاتن زا وةةةةعن لينةةةةعنرب ةةةةدنيهةةةةلفنئلةةةة نئٖةةةةر نب نةةةةا لن ازهةةةةت رنلك يةةةةعن  ةةةة منن  انةةةة 

نله ي بنلك يعننلت  ئناننت  نرنب نا لننإلاازهت رنفينئرنرةنألا  ا نبك يعنؤلارنرةناألا  ا ,نأ انبالنهةزعنل  و ةلن

ن ننلهنغاف ربنل تو يمنف  نب نا لنرب  من الينفيننل   .ربيعنلولةن خُُاتنلٖ 

اأاضةةةةنننلةةةةلكت رن ٓةةةة نبةةةةدن  ةةةةيننلده ن ةةةةيننإلاةةةةلي ننلتننيةةةة بنلًةةةةإا ننلتوةةةةاا ننلةةةةلالينفةةةةينزا وةةةةعنألا  ةةةةرةننةةةة رةنبةةةةأ ن

فةةةةيننل ؤيةةةةةعنأه يةةةةعنتهيبةةةةةعننإلاةةةة أةننلهةةةةةو ريعنن4252يةةةة ن اتننلتةةةةلر ونفةةةةةينبةةةة ن لننإلاازهةةةةةت رنزةةةةا تنلتتنةةةةة ن ةةةة نرؤيةةةةةعن

ا ةةةدنهةةة نننإلانٗ ةةة ننر ةةةأتنن جا وةةةعن قةةةلنيةةة ن اتننإلاازهةةةت رنفةةةينل  ًةةاركعنبمنةةةا ةن اليةةةعنفةةةين جةةةا نريةةةارةنألا  ةةةا ,ن

 .ئرنرةنألا  ا   خُِ

أنهللان خُِن  منلولرن دننلقٗا اتن نهان ا اب ننلده ن ينفي انيخِن ازهت رن   منن   نزعن  ح يلننلزيانات 

ٗنا يناز يو انتوت لن   ن ل ىن ن  نأبنز عن ٗا ننلُنا عننلت ن  كدن   نَنا عنؤلا ها نآلالينانل  ا نَا

فةةين ح يةةلننلزيانةةاتناانةةتنارةن نهةةانازوةةلنؤلا هةةا نآلالةةينيُةةلن هةةت ىننلةة  ا نؤلا هةةا ي,ناهةة ننالبةةلنأنةةهللاننملًةةكلن

 . فا نبويلةنلتجا وعن هتقزرن دنحيذناز رنَنا اتن ت  زنبهانزا وعنألا  رةنن رة

بأنةةةهللان ةةةدن جةةةاالتننلتةةة ن ت نفةةة ن ةةة نرؤيةةةعناأيةةةارننإلاةةةلي ننلتننيةةة بنل توةةةاا ننلةةةلالينئلةةة ن ازهةةةت رننلت ةةة ئننلهةةة ي بن

فةةينْةة ارةناهت ةةامنبالقٗةةا ننلُةة ي,نافي ةةانيخةةِنيةة ن اتننلةةلب  مننلوةةالينفةةيننل ربيةةعنفهةة ن زةةارةنن4252نإلا  مةةعن

 دنرب  من الين تخُِنبالًة نكعن ة ن و ةلننلتو ةيمننلهةنغاف رب,ننلة بن وةلننإلاُةن نر ةمنانحةلنفةيننلوةالمنفةين

 يمننل غعنؤلانج  زيعن   ن لىنن خ وننن نتننإلااْيع,نانل لفن دنهة هننلًة نكعنتو يمننل ياْياتنانلو  مناتو

ان رن يجيعنه نتهيبعنن جا وعنلتك  نأفٓلننإلا نكدننلواإلايعنفينتو يمننل ياْياتنانلو  منانل غعنؤلانج  زيعنا ةلةن

غنيةةةةةعنانلثريةةةةةعن ةةةةة ننإلاو ةةةةةلننلةةةةةلب  مننةةةةةنعن ا  ةةةةةعن زةةةةةارةن ةةةةةدنب نةةةةةا لن   ةةةةةين ةةةةةلريب نفةةةةةيننإلايةةةةةلن ن كهةةةةةابهدننلتج ئةةةةةعننل

نلهنغاف ربنا  يعننل ربيع,نه هننل رن لن زارةن دنبلنياتنلتأهيلننإلا أةنفين جا ننللرنناتننلو يانحه نن  ازعن

 .انتهت  نن جا وعنفينبنا ني ن اتنراليعن   نه نننإلاهت ى 

 

 م1101-أبريل   - 04 - هـ0328 – رجب - 08 -السبت

 

ارفبل١خ رؼبْٚ ثني ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل جببِؼخ األِريح ٔٛسح ٚجبِؼخ 
 أٚرش ذ اذلٌٕٛذ٠خ

 ن  كدنأبحاثننلو  مننلص يعنبجا وعنألا  رةننة رةنبنةتن زةلنل ح د,نن خ ةملون
ّ
ن35هةةننإلا نفة ن:365رزة نن38ا 

نل  لنليةعنبهةلفن ٗة ي ن (UMCU) توةاا ن ة ننإلا كةدننلٗبة نن جةا عيننلتةاب ن جا وةعنأا   ةتنمنئ نا يةع4239أب يةلن

نلهةو ريعنا زةار نن خ ةرنتننلٗزيةع.نئْةافعنلة لمننلتوةةاا نفةين جةاالتننلزحةذننلو  ة نانلتة نتًة لنئ ا ةةعنن نلكة نرر

http://ien.sa/node/15408
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  . ًار  نبحخيعن ً ركعنفين جاالتننلٗ نانلص ع

ةةةلننإلا كةةةدنفةةةينحنةةةلننلت  يةةة ننةةةوارة
ّ
نلةةةلكت رنأح ةةةلنبةةةدن ح ةةةلنأب  زةةةاة,ننإلاةةةلي ننلوةةةامننلتننيةةة بنإلاهتًةةةنىننإلا ةةةمنن خ

 زةةل نبةةدن زةةلنلوديدنن جةةا عينانإلاًةة فن  ةة ن  كةةدنأبحةةاثننلو ةة مننلصةة يع,نفي ةةان خةةلنزا وةةعنأا   ةةتننةةوارةن

رر هةد,ن,نأحةلننلًة  اتننلتابوةعنل   كةدننلٗبة نن جةا عي,ننلهةيلنهةارمنUMC eXpert  نإلالي ننلوةامننلتننية بنإلا كةد

ادلةةةةمنفةةةةينحنةةةةلنأ ةةةةيمنب هتًةةةةنىننإلا ةةةةمن زةةةةل نبةةةةدن زةةةةلنلوديدنن جةةةةا عينائحٓةةةة رننةةةةوارةننلهةةةةن رننل  لنةةةةلبنفةةةةين

نلهةةةةو ريعننلهةةةةيلني نةةةةتنرننجةةةةملو,ننلةةةة بن  ةةةةرن ةةةةدننةةةةوار هللانبت  يةةةة نا نا يةةةةعن إكةةةةلننبةةةةأ نهةةةة هنا نا يةةةةعنتوةةةةدحن

 
ً
  .و يمنا ن يعننإلا  معلل منن  ك  عننلهو ريعنلل منا حن زننلتننلً نكعنب  ننلز ليدن ن ها

ئل ندلمنفقلنرررن  كدنأبحاثننلو  مننلص يعنلوقلن خلنه هننلً ن اتن  نن ج اتننلزحخيعننلنا  عننلت ن ُ ن

نيةةةةعنل زحةةةةذننلو  ةةةة نفةةةيننإلا  مةةةةعننلو ئيةةةةع ,نانلتةةةة نتهةةةةلفنئلةةةة ن4252نلهةةةةو ريعنن ًةةةاٖاتهانفةةةةينرؤيةةةةعنانةةةة رن يجيعننلٖ 

   .نإلاحندةنلزملبعننلزحخيع حقي ننلت ن نانلت  زننلزح  ناتهيبعنن

ٓةةلنن جا وةةاتنفةةينه لنةةلن UMC اأيةةارننلةةلكت رنأح ةةلنأبةة ن زةةاةنأ نزا وةةعنأا   ةةت ا  ةة ن هةةت ىننتوةةلن ةةدنأف

نلقةةةلرنت,نك ةةةان قةةةلمنن خةةةل اتنننلوةةةالمنحيةةةذنأ هةةةان نظ ةةةعنتهةةة منفةةةيننلتٗةةة ي ن ةةةدن زةةةلن ختُةةة  ناتهةةةاهمنفةةةينبنةةةا 

 ن نظم,انتًةةةةاريعنفةةةةين جةةةةا ننلتخٗةةةةي٘نانلزحةةةة ثنانلهيانةةةةاتنانلةةةة
ً
ن فٓةةةةلننئْةةةةافع

ً
لةةةة لمن هةةةةانلةننل ةةةةرن لنافقةةةةا

 .نإلاواي رننإلاح يعنانلواإلايع

 

 م1101-أبريل   - 04 - هـ0328 – رجب - 08 -السبت

 

 جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٛلغ ارفبل١خ ِغ ادلىزجخ اٌشل١ّخ

نزا وع ناكي ع ننل هيب  نهلى ننللكت رة نانلزحذننا وتننوارة ننلو يا نل لرننات نبنتن زلنل ح د نن رة ألا  رة

 نلو   

احنرةننلتو يمننل بن خ  اننإلاً فننلوامن   ننإلامتزعننل   يعننوارةننللكت رن زلن   يلننله ي ا ,نادلمن   ن 

نانإلاإ   ننللالينل تو يمننلواليننلهاب نب لينعننل ياّ  وعنفينتهلفنا نا يعن   نننٓ امنن جا.  ها ٌننإلاوّ 

م,نك ان تيصنلتجا وعنبج ي ن نه ئيهانانتنارةن دن ا لةنبياناتنينلررنن4239 ٓ يعننإلامتزعننل   يعنلوامن

ناكتابنر    ن   يع نبحذناار ع ن ري   نأكثرن دن  هع ننلي منن. ح ها نن رة نألا  رة ن ل تنزا وع نزانزهللا ا د

,نأ تننل ريعنألاا  ل ن حتن ن ن ن نلزملبعنن جا ويعننإلاحندةننلهبتناريت ن  لنادلمنْ دنفوالياتننإلاوّ 

نيإا ن ن  يلة ننإلاٗزقا ي نلي   ننللكت رة ن ل  ها  
ً
نن رةأن  دزا نألا  رة ناابتكارنزا وع نؤلابلن  ن    ل ٗالزات

نبا جا وع نان خل اتنن نلٗالزات نألا اري   نل ل م نن رة نألا  رة نزا وع ناكي ع ننلوهم ن ها لة نف   انللكت رة

ن ناالتننل ريعنؤلابلن ناابتكارنفينرؤيعننلٗربيعناننللكت رةن لينانح ارن  يلةن  يعننلص عنا   مننلتأهيل,

نفين ننإلا نكدناألا ًٗعن  رننإلانفجيعنفينن جا وعنانرارها افعنئل  نباْ  نن رةنا اياتهانان رن يجيع, زا وعنألا  رة

ن ٗ  تن نك ا نناربننلزحذناابتكارن, نفي ننإلات خ ع نفين ن يعن  ارنتنٖالزاتها ننلً ن اتننإلاح يعنانللاليع نرار ئل 

 ٗ ي ن لرنتنا  نه ننلٗالزاتنؤلابلن يعنانلقياريعن,نان ج نةدناا  رن اتننلت نحقق هانٖالزاتنزا وعنألا  رةن

افيناريعن رارننلً ن اتننللاليعنفينب ن لننللرنناتننلو يانا زاررنتننلت  زنن.ن رةنفيننإلاحافلننإلاح يعناننللاليع

ن حقي نرؤيع ننإلا  معن4252في نرؤيع ن من ّ  نن  ارحي, ن  ا نف حيعن  نني نانللكت رة ننللكت رة نألق ها نانلت   
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نلن4252 نباحخاتها نر من ه رة نفي نن رة نارارنزا وعنألا  رة نفينلتٗ ي ن ٗا ننلتو يمنانلزحذننلو   ,   هاه ع

نل زحذننلو    ن نيع ننلٖ  ن نل يبع نننتو نّن زاررة ن ٓ نتننل ريع نك ا نل    مع, ننإلاهتلن ع ننلتن يع  حقي 

نإلاقل عن دنزا وعنألا  رةنن رةنل  هاه عنفيننلتخٗي٘نل زحذننلو   ن   ن هت ىننإلا  معنا  ظي ن خ زا هللان

ن نرؤيع نأهلنف نيخلم نن.4252ب ا ننللكت رة ن ل ت ننلُلر ندنت نرارانكينافي ن اريا نانللكت رة ننل زلن    ا 

نفين نن خ رنت نانقل ننلً ن اتننللاليع ننإلاهت  ن   نانلتو يم ننإلاجت   ن ل ع ن  ارة ننلزم ن ج ئع نرنلن األانتادة

  .نإلاجاالتننإلا نيعنا دن رل انأيارتننإلاتحلجاتنئل نأنوننلً نكعنا  نة عننإلاحت ىننلتلريب نا ٖ   نن خ رنت

 

 م1101-أبريل   -01 - هـ0328 – رجب - 11 -االثنين

 

جبِؼخ باألِريح ٔٛسحب رٕظُ ٍِزمٝ اجلٛدح اٌضبٟٔ ثؼٕٛاْ ) شجيٛ اجلبِؼبد 
 )اٌغؼٛد٠خ : ِٕ خ أطالق اٌٛطٓ حنٛ اٌز١ّض

 

ا الةعننلتٗة ي نان جة رةن  خ ةةعنب  ايةعنك ي ةعن ةدن وةالين ةلي ةنن جا وةعننلةلكت رةنهةلىنبنةتن ح ةلننلو يةلن ةنظمن

نإلا تقىننلخا ينلتج رةنبون ن ن   يج نن جا واتننلهو ريعن:ن نُعنن فين  ارةنْ ا نن ج رةناا ت ارنألا اري  

دننحةةة ننلت  ةةةز  فةةةين  كةةةدن ةةةل اتننلٗالزةةةاتنفةةةينن هةةةة:45/9/365-44يةةة  ينألاربوةةةا نان خ ةةةملوننإلا نفةةة نن ننٗةةةر ننلةةةٖ 

 .  ق نن جا وع

ن دنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن  ة ن هةاي ةننل كة ننحة نرؤيةعننلهةو ريعايأتينه نننإلا
ً
ا ن4252 تقىنحَ 

ةةةة ن ٗةةةعنننةةة رن يجيعنلتحقةةةة ننلنق ةةةعننلن  يةةةعنفةةةين نظ  ةةةةعنن جا وةةةعنأ اري يةةةانائرنريةةةةانن ,حيةةةذ  ا ةةةتنن جا وةةةعنبْ 

جيعننإلا    ةةةةةعنبةةةةة  ن إنهةةةةةاتنا نظي يةةةةانلتت نكةةةةة نبةةةةة لمن ةةةةة نرؤي هةةةةةانارنةةةةةال هاننإلاهةةةةةتقز يعناتوةةةةةدحن كان هةةةةةانانةةةةة رن ي

 .نلتو يمننلوالين ح ياناراليا

,نا نا ًةعنرارننإلاجت ة نن خةار ينن4252ايهلفننإلا تقىنإلانا ًعن  نَناتنن خ يجعنب انيت اش ىن  نرؤيعننإلا  مةعن

ُةةةةاتنائقائهةةةةا.نا هةةةة هلفننلقةةةةةاة   ن  ةةةة نأ  ةةةةا نن جةةةة رةن   يةةةةلنتننلك يةةةةاتنانلو ةةةةةارنتن فةةةةين حليةةةةلن هةةةةارننلتخُ

 ).نل كيرتن,نرةملهاتنألا هامن,ن لي نتننل رن لن,ننإلا نزواتننللن  ياتنإلاهانلةن,ن

 ةةدنزانبهةةانبينةةتننلةةلكت رةنأنةةة ا ننلًةةوينا ن  يةةلةنْةة ا نن جةة رةناا ت ةةةارنا ةةاري  نفةةينزا وةةعنألا  ةةرةننةةة رةن

عن وةةالينبنةتن زةلنل ح دن,أ نن جا وةعنريةنتن ًة ا نن جة رةنانلتأهةةلنلر ت ةارنألا ةاري  ناأنظ ةعنن جة رةنب  اية

ةةاننإلاجت عةةين  ةلي ةنن جا وةةعنانل ةةارفنل فةة ن هةت ىن خ زةةاتنن جا وةةعنانلنواليةةعننلتنظي يةعننللن  يةةعنار ةةمننلْ 

 . اتوديدن زلأننلتٗ ي نانلتحه  ننإلاهت  نارئ٘ن خ زاتنن جا وعنبه  ننلو لننلهو رب

 وةةةعن ةةةدن ةةةر نن خٗةةة٘نا الةةةتننلًةةةوينا ن أ ننإلاًةةة ا ن ًةةة لن وةةةاي رنانضةةة عنار يقةةةعنيت زةةة ن ٗزيق ةةةانفةةةينن جا

انة رن يجيعننلتةة ن ج ةة ن ةةانبةة  ن  نة ةعن خ زةةاتننلتو ةةيمننلوةةالينباحتيازةةاتننة  ننلو ةةلناننإلاهةةاه عنفةةيننلتن يةةعن

نإلاجت ويةةعنالت ُةة  ن  ةة ننلت  ةةزننلوةةال  نانل  ةة فنفةةين ُةةافنن جا وةةاتننلواإلايةةعن,ن إكةةلةنأ ننلونُةة نألاهةةمنفةةين
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كنأ نهلفةهللانيتنة ن ة نأهةةلنفننإلاإنهةعنفكةلنانتازيةعننتُة نفةةينن جا وةعنهة ننلونُة ننلبًة بننلة بن ةةانئ نيةلر 

 . 4252نلتقلمناه ن ان تٗ  نلهللانرؤيعننإلا  معن

نأفٓلننإلا ارناتن ننللاربننلخا ينلتج رةنانل بنيهلفنلوّ  ايُاح ننإلا تقىن لةن ًاٖاتن دنأه  ا:ننإلاوّ 

نتوديةةةةةدنننٗر ةةةةةعنن جا وةةةةةعننحةةةةة ننلت  ةةةةةزنا  مةةةةة  نز يةةةةة ننل ةةةةة رن لنألا اري يةةةةةعن ةةةةةدنانةةةةةتنارةن ةةةةةدنفةةةةةيننلك يةةةةةاتنبغةةةةةّ 

نإلا ارناتننإلات  زةنلزوٓ اننلزؤنبٗ يقعنن  عنان  وعن  مةدننلك يةاتن ةدنابةلن نانلتحهة  ننإلاهةت  نننٗر ةان

 . دنحيذننن هتنئليهللاننإلا ارناتننإلات  زةنألا  ىن,نادلمنلت ف رننل  تنان ج لنانإلا نررننإلااليع

نك ةةةانيتنةةةة رننإلا تقةةةةىنبةةةةاإلاقهىنن  ةةةة نربنا  هةةةة نز هةةةةاتن خُُةةةعنل ك يةةةةاتننلتةةةة نفةةةةاحتنبأفٓةةةةلننإلا ارنةةةةاتنفةةةةين وةةةةّ 

ن  ارنةاتهاننلهةابقعنانكتهةابن  رنتهةان,ن3659-3658ن ج رةنألاا ننل بنأ يمنفةيننلوةامننلهةاب ن هةةن,نادلةمنلوةّ 

 نفةين  ح تةهللاننلخالخةعن223;::422فينح  ننملتمن مة يمننلقٗا ةاتنن  اَة عن  ة نية ارةننظةامنئرنرةنن جة رةن ألايةدا 

 .هةن,نا م يمننلك ياتننلت نحُ تن   نأك رن لرن دنانتجاباتنالنتزاناتنن ج رة3659-3658 وامنل

 

 م1101-أبريل   -08 - هـ0328 – رجب - 10 -الثالثاء

 

و١ٍخ اٌ ذخ ٚػٍَٛ اٌزؤ١ً٘ رٕظُ فؼب١ٌخ ٠َٛ اٌجذش اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ يف 
 األِريح ٔٛسحجبِؼخ 

نب  كدنأبحاثن  يعننلص عنا   مننلتأهيلنفواليعنية مننلزحةذنن
ً
ظ تنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن  خ ع

ن ةةةةدنرنةةةةالعننلك يةةةةعناني اًنةةةةان نهةةةةانبالةةةةلارنؤلايجةةةةابيننلنوةةةةا نإلاجةةةةا نألابحةةةةاثنفةةةةين ٗةةةة رننلو ةةةةمن
ً
نلو  ةةةة ننلخةةةةا ي,نننٗر ةةةةا

ل زحةةةذننلو  ةةة ن حةةةتنر ايةةةعناكي ةةةعنن جا وةةةعنل ًةةةإا ننلصةةة يعننةةةوارةننانإلاو فةةةع,نادلةةةمن دن ًنةةةان ةةة ننليةةة مننلوةةةال  

 .نللكت رةنن  ننلهقاف

ائينةةةةتننلةةةةلكت رةنلينةةةةانف  ةةةة نح ةةةةارن  يةةةةلةن  يةةةةعننلصةةةة عنا  ةةةة مننلتأهيةةةةلنفةةةةينزا وةةةةعنألا  ةةةةرةننةةةة رةنبةةةةأ ن نلنواليةةةةعن

هةتقز يعنل زحةذننلو  ة ,نهلفتنئل ن ٗ ي ن نظ  عننلزحذننلو   نبالك يعنانإلاًاركعننلنا  عنفينَيا عننل ؤيةعننإلا

قلن  ارنتهدنبالتُ يمنانلوّ   ."اتو ي ننلت نَلنبتزار نن خ رنتنب  ننلزاحخاتنَا

ننإلا ُةةقاتنن38ا ةةدنزانزةةهللان ةةل تننلٗالزةةاتن بحةةذنفةةين ةةلرن ةةدننإلاجةةاالت,نابوةةلندلةةمننٖ ةة نن  ٓةة رن  ةة ن وةةّ 

افعنئل ني  ن  زدن دننلٗالزاتن  . دن لن  ُ نلو  يعننإلاُاح نلنوالياتني مننلزحذنباْ 

ا تمننل قةا نبتمة يمن ةدن زةلناكي ةعنن جا وةعنل ًةإا ننلصة يعنل زاحخةاتنانلكا زةاتن ةدنأ ٓةا ننلك يةعننلرتةين ةمن

ننإلا تةةين  ًة نأبحةةا هدنبانةةمنن جا وةةعنفةةين جةةرتن ُةةننع,نانلزحةة ثنانإلا ُةةقاتننلنةةاةدةنحيةةذنفةةاحنفةةين جةةا ننلوةةّ 

 Knowledge and Attitude about Antibiotics Usage among Mothers at: ة اّن ةدنأب حهةان6انلًةن بن

Nursery Center of Princess Noura Universityل ٗالزات:ننجرننلًة  ب,ن ًةا لننلًة  ب,نرية فنبةدني نة ن,ن

 .از رننلًيخناننلون رننق ي,نبأي نفننللكت رةنهن نبم ب 

 Nutrition education effect on PNU students:  ُةةةقاتن نهةةان6أ ةةانفةةين جةةا ننإلا ُةةقاتننلو  يةةعنفةةاحتن
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consuming dietary supplement without prescription 

 .ل ٗالزات:نبلارننلدنيل,ن نا ننلقحٗا ين,نري اننليح ىناننارةننلل يلن.نبأي نفننللكت رةننلىنبدنعجيزع  

 

 م1101-أبريل   -09 - هـ0328 – رجب - 11 -االربعاء 

 

 جبِؼخ األِريح ٔٛسح رؼمذ ٍِزمٝ ادلشأح يف س٠بدح األػّبي 

نإلا أةنفينريارةنألا  ا ن ل هللانن   تقىن  قلتنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلننل ح دن  خ عنفين  يعنؤلارنرةناألا  ا 

 Dublin city university ( DCU ) ب نا لننإلاازهت رنفينئرنرةنألا  ا نبالً نكعن  نزا وعن لينعنرب د

اهةةةةةلفننل قةةةةةا نئلةةةةة نئ ةةةةةلنرن تخُُةةةةةاتن  ةةةةة ن هةةةةةت ىن ةةةةةا ن ةةةةةدننلمنةةةةةا ةنلملًةةةةةغ دناظةةةةةاة ن ياريةةةةةعنفةةةةةيننإلانظ ةةةةةاتن

ةة تنئليةةهللانألابحةةاثننلو  يةةعنفةةين جةةا نرارننإلاةة أةنفةةينريةةارةنألا  ةةا ن ةةافعنئلةة نتهةة ي٘ننلٓةة  ن  ةة نأحةةلثن ةةان َ  باْ 

لهةةةو رياتنئْةةةافعنئلةةة ن  ةةة نيةةةزمعنرئةةة٘نفوالةةةعنبةةة  ننةةةيلنتنألا  ةةةا نارئٗ ةةةانبةةةال ن  ننلو  ةةةينل نةةةةلنتنألا  ةةةا نن

 .انإلاإنهاتننللن  عنلرنتنارةن نهانفين ٗ ي ن ًار و د

نب يارةنألا  ا ناننلتحلياتننلت ن  نزهللاننإلا أةن نحت ىننل قا ن   نأربوعن حاارن ناالتنرارنؤلابلن ناابتكارنل نهّ 

ةةافعنئلةة ننلتوةة  فن  ةة نرارنؤلاريةةارنانلت زيةةهللانفةةينريةةارةنألا  ةةا نل  ةة أةنانإلاحةة رننل نبةة نفةةين جةةا نريةةارةنألا  ةةا نباْ 

 . ناا نرارنن ج اتندنتننلور عناأه ي هانفين ن يعنرنةلنتنألا  ا 

احٓةة ننإلا تقةةىنٖالزةةاتناأ ٓةةا ننل يبةةعننلتو ي يةةعنفةةين  يةةعنؤلارنرةنن  قةةلننإلا تقةةىنفةةين  كةةدننإلاحا ةةاةنانإلا ةةارنتننلٗبةة 

 .رنةلنتنألا  ا األا  ا نانلوليلن دن

يأتيندلمنْ دن ها ينن جا وعنفين ٗزي ن اياتهانان رن يجيعن  خ عنفينتةجي نجقافعنؤلابلن نانلت  زناابتكار,ن

  دنٖ ي نبنا ن ر اتن   زةنا إج ةن  ننلزاحخ  نانلً  ا ,نا ٗا نألا  ا نانإلاجت  
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جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٕظُ ادلٍزمٝ اٌضبٟٔ ٌٍجٛدح ثؼٕٛاْب  شجيٛ اجلبِؼبد 

 "اٌغؼٛد٠خ: ِٕ خ أطالق اٌٛطٓ حنٛ اٌز١ّض

ن جا وةةةةعننلةةةلكت رةنهةةةةلىنبنةةةةتن ح ةةةلننلو يةةةةلننظ ةةةةتنزا وةةةعنألا  ةةةةرةننةةةة رةنبنةةةةتن ب  ايةةةعنك ي ةةةةعن ةةةةدن وةةةالين ةةةةلي ة

فينا الةعنن جا وةعنل تٗة ي نان جة رةنا  ةارةنْة ا نن جة رةناا ت ةارنألا ةاري  ن ةإ  نننإلا تقةىنن زلنل ح دن  خ ع

http://ien.sa/node/15428
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دننح ننلت  زننلخا ينلتج رةنبون ن  ن  يج نن جا واتننلهو ريع  .": نُعنننٗر ننلٖ 

ن دنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن  ة ن هةاي ةننل كة ننحة نرؤيةعن
ً
ا ن4252نلهةو ريعايأتينه نننإلا تقىنحَ 

ةةةة ن ٗةةةعنننةةة رن يجيعنلتحقةةةة ننلنق ةةةعننلن  يةةةعنفةةةين نظ  ةةةةعنن جا وةةةعنأ اري يةةةانائرنريةةةةانن ,حيةةةذ  ا ةةةتنن جا وةةةعنبْ 

ا نظي يةةةةانلتت نكةةةةة نبةةةةة لمن ةةةةة نرؤي هةةةةةانارنةةةةةال هاننإلاهةةةةةتقز يعناتوةةةةةدحن كان هةةةةةانانةةةةة رن يجيعننإلا    ةةةةةعنبةةةةة  ن إنهةةةةةاتن

 .نلتو يمننلوالين ح ياناراليا

ن ةةدننلةةةلارن اكي ةةةعنن جا وةةعنل تٗةةة ي نان جةة رةننلةةلكت رةنفةةةا دنبنةةتن زةةةل ننلدن ةةلافةةينهةة نننلُةةةلرن الةةتن
ً
ننٗر ةةةا

نل ةةةةامننلةةةة بن قةةةة منبةةةةهللانزا وةةةةعنألا  ةةةةرةننةةةة رةنبنةةةةتن زةةةةلنل ح دنكُةةةة  ن هةةةةاتين ونةةةةىنبتنويةةةةلنرارننإلاةةةة أةننلهةةةةو ريعن

ْةةةة ا نن نيةةةةعنن  اليةةةةعناننإلاهةةةةتقز يعن,نأ ا ةةةةتنن جا وةةةةعن  خ ةةةةعنبو ةةةةارةن  جةةةة رةنانا ت ةةةةارنلت نكةةةة ننلتٗ وةةةةاتننلٖ 

دننحة ننلت  ةزن ن,ن ألا اري  ن  تقىنن ج رةننلخا ين حتن ن ن ن   يجة نن جا وةاتننلهةو ريعن:ن نُةعنننٗةر ننلةٖ 

ايهةةةةلفنهةةةة نننإلا تقةةةةىنئلةةةة نرفةةةة ن هةةةةت ىننلتٗ وةةةةاتنإلاخ زةةةةاتنن جا وةةةةاتننلهةةةةو ريعنب ةةةةانيت نكةةةة ن ةةةة نرؤيةةةةعننإلا  مةةةةعن

 ننلةلارنن  يةة بنلتجا وةةاتننلهةو ريعنفةةينبنةا نبةة ن لنأ اري يةةعنحيةةذن ٗةة  ننإلا تقةىنئلةة  )4252نلو ئيةعننلهةةو ريعن ن

 اررةن   ن  زيعننحتيازةاتننإلا ح ةعننلتن  يةعننلقار ةعنبكةلن تٗ زاتهةان ةدن ةر نتو ةيمنان أهيةلننإلاخ زةاتنإلا نز ةعن

 .ه هننلتٗ واتننلٗ  حعنانانخ نٕنفينن  ننلو ل

نلهةةو ريعنان زةةار نن خ ةةةرنتنان نا ًةةعنرارننإلاجت ةةة نك ةةانيهةةلفنئلةةة نننةةتو نّننلتجةةاربننإلاح يةةةعنلةةلىنن جا وةةةاتن 

نأفٓةةلننإلا ارنةةاتنفةةين جةةا نن جةة رةن ن خةةار ينفةةين حليةةلن هةةارننلتخُُةةاتنألا اري يةةع,نايُةةاح ننإلا تقةةىن وةةّ 

   ن هت ىننلك ياتنرن لنن جا وعناندلمن خ  نبملبعن حن زيعن زنىن   ننلتنافوننلًة ي نان زةار نن خ ةرنتنبة  ن

 .   ياتنن جا وع

زانبهةةانأاضةة تننلةةلكت رةنأنة ا ننلًةةوينا ن  يةةلةنْةة ا نن جةة رةناا ت ةارنألا ةةاري  نئ ن ةةدنأهةةلنفنرؤيةةعنن ةد

نةةةلننلنجةةة ةنبةةة  ن خ زةةةاتننلتو ةةةيمننلوةةةالينا تٗ زةةةاتننةةة  ننلو ةةةلن ةةةدن ةةةر نن4252نإلا  مةةةعننلو ئيةةةعننلهةةةو ريعن

  أهيلن

وةةةارفنانإلا ةةةارنتننلرح ةةةعنل ظةةةاة ننإلاهةةةتقزلن,ننلكةةةاررننلتو ي ةةة ن,نا حن ةةةزهنل وٗةةةا ن,نا دايةةةلننلٗةةةربنانلٗالزةةةاتنباإلا

 . ا ٗ ي ننإلاناراننللرننيع

 ًةةة رةنئلةةة نأ نهةةة هننل ؤيةةةعن ةةةأتين ت نفقةةةعن ةةة ن ايةةةاتناأهةةةلنفنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دننلتةةة نتهةةةع ن

 ن ةةدنلتحقيةة نأ  ةة ن وةةاي رنن جةة رةنل فةة ن هةةت ىنن جا وةةعنااَةة ل انإلاُةةافنن جا وةةاتننل نةةةلةنفةةيننلوةةالمن,نك ةةانأ

باإلا ةةةةارنتنلتحقيةةةة نن أبةةةة حنأهةةةةلنف انرئةةةة٘نن خ يجةةةةعنبا جا وةةةةعنلتهةةةةتنيلن ةةةةدنن جا وةةةةعنا ةةةةل اتهان,نا دايةةةةلننلٗالزةةةةات

نجةةةاح دنفةةةينن  يةةةاةنانلو ةةةل,نفيةةة مننإلا نةةةعن وقةةةلنبًةةةكلننةةةن بنأ ًةةةٗعن توةةةلرةن  مةةةدننلٗالزةةةعن ةةةدننإلاًةةةاركعنفيهةةةان

هانلتجةةلنٖ يق ةةانفةةيننإلاجت ةة ن,نك ةةان ا ةةتنبا ًةةا نان خ ةةرةننلتةة نتهةةا لن حيةةذن ةة ف نل ةةانن جا وةةعنا ُةةاالتننلرح ةةع

 . مت نلتخ يجاتنيقلمننلنوالياتنان خل اتنل دن,نائنا ن ر اتنٖ ي عننإلالىن و د

ا التننلٗالزعنفين  يعننلُيللعننارةننل  ل  ن  لن ٗ ةن ٗ تهانفينن مننلنجا ن لن ا ن دنر اةدهانألانانيعن

 دنفهة نلةمن تة ن ىن ةدنر  ة نكوٓة ةنفةيننإلاج ةونانتًةاربننلٗربةي,نزا وت نزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح

اننتجابتن فكاربناناه تنفينزو  انان وان    نا,نفا جا وعنلمن أل نز لننفين ٗ ي نٖالزاتهةانب ةانيت اشة ىن ة ن

ةةةولةنشخُةةةيانا  نيةةةانن4252رؤيةةةعننإلا  مةةةعننلو ئيةةةعننلهةةةو ريعن لنكةةة  نن خ يجةةةعن تكا  ةةةعنا ت  ةةةزةن  ةةة نز يةةة نألَا
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 .ا   يا

,نا نا ًةةةةةعنرارنن4252ا ةةةةةا ن ةةةةةدنأهةةةةةلنفننإلا تقةةةةةىن نا ًةةةةةعن  نَةةةةةناتنن خ يجةةةةةعنب ةةةةةانيت اشةةةةة ىن ةةةةة نرؤيةةةةةعننإلا  مةةةةةعن

نإلاجت ةةة نن خةةةةار ينفةةةين حليةةةةلن هةةةةارننلتخُُةةةاتنائقائهةةةةا,نك ةةةةانننةةة هلفننلقةةةةاة   ن  ةةةة نأ  ةةةا نن جةةةة رةن   يةةةةلنتن

 (نل رن لن,ننإلا نزواتننللن  ياتنلك ياتنانلو ارنتننإلاهانلةن,ننل كيرتن,نرةملهاتنألا هامن,ن لي نتن

نتوديةةدن نأفٓةةلننإلا ارنةةاتنفةةيننلك يةةاتنبغةةّ  ننلةةلاربننلخةةا ينلتجةة رةنانلةة بنيهةةلفنلوةةّ  َةةاح ننإلا تقةةىننإلاوةةّ 

ننٗر ةةةةعنن جا وةةةةعننحةةةة ننلت  ةةةةزنا  مةةةة  نز يةةةة ننل ةةةةرن لنألا اري يةةةةعن ةةةةدنانةةةةتنارةن ةةةةدننإلا ارنةةةةاتننإلات  ةةةةزةنلزوٓةةةة ان

لك يةةةةاتن ةةةةدنؤلابةةةةلن نانلتحهةةةة  ننإلاهةةةةت  نننٗر ةةةةان ةةةةدنحيةةةةذننن هةةةةتنئليةةةةهللاننلةةةةزؤنبٗ يقةةةةعننةةةة  عنانةةةة  وعن  مةةةةدنن

 .نإلا ارناتننإلات  زةنألا  ى,نادلمنلت ف رننل  تنان ج لنانإلا نررننإلااليع

ن ك ان ن رننإلا تقىنباإلاقهىنن   نربن ك ًنان ةدنز هةاتن خُُةعنل ك يةاتننلتة نفةاحتنبأفٓةلننإلا ارنةاتنفةين وةّ 

ن  ارناتهاننلهابقعنانكتهابن  رنتها3659-3658وامننلهاب نن ج رةنألاا ننل بنأ يمنفيننل  .هةن,نادلمنلوّ 

 نفةةةةين  ح تةةةةهللاننلخالخةةةةعنل وةةةةامن223;::422ا ةةةةمن مةةةة يمننلقٗا ةةةةاتنن  اَةةةة عن  ةةةة نيةةةة ارةننظةةةةامنئرنرةنن جةةةة رةن ألايةةةةدا 

 .هةنانلك ياتننلت نحُ تن   نأك رن لرن دنانتجاباتنالنتزاناتنن ج رة3658-3659

ةةةنلا ننإلاةةة نررننلبًةةة يعن هةةةلف ن,ناريةةةمن ًةةةارنئلةةة نأنةةةهللان يةةةاركنفةةةينهةةة نننإلا تقةةةىنب نةةةا لن بةةةارر ن  اْةةةناتننلتقنيةةةعنَا

نا ننإلاوا   ن  خ  من نإلاناهلن َنلا نألا  رةن ٓاابنبنتن ها لن,نا إنهعنأهاحيلنل نتارننلنن ,ناز ويعنألٖا

 .نللكت رةنف حيعنباأ ٓ ن ٓ ن ج ونئرنرةنن ج ويع
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بِؼخ األِريح ٔٛسح ةزفً األدذ اٌمبدَ حب ٛي ػّبدح  ذِخ اجملزّغ ج
 ٚاٌزؼ١ٍُ ادلغزّش ػٍٝ االػزّبد األٚسٚثٟ

 حتنلنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دن  خ عنفين  ارةن ل عننإلاجت  نانلتو يمننإلاهت  ني منألاحلننلقارمن

ب نانزعنحُ  ننلو ارةن   ني ارةنا ت ارنألااربينل لب   اتننإلا نيعنل   أةنبالً نكعن  نأ اري يعنبار ون

ألااربينبقهمن لري نا ٗ ي ننإلا أةنفين خُُاتنننله رئ  ,نا خ يلنأا نرفوعن دننإلالرئاتننإلاإهرتنلر ت ار

  نيعنزليلة,نادلمنفين ه  ن  ارةن ل عننإلاجت  نانلتو يمننإلاهت  نب  ايعنَاحزعننله  ننإلا كينألا  رةن

   .  ض  نبنتن اللنبدن زلننلوديدناحٓ رن والين لي ةنن جا وعننللكت رةنهلىننلو يل

أ ن ك  ن نارةننإلا أةنل  و فعنانلقيمنْا دنز  رنن جا وعنلت ف رنايأتيناحتنا نننٗر ان دنرؤيعنن جا وعن

ن ن نل رنا لننلتح  ننلٖ 
ً
ن  لننلهيلنتننلهو رياتنفين جاالتن  نيعنزليلةنافقا لهلننلنج ةنب  نن4242فٍ 

تن ن نهان   ن ل يمن ًار اتهاننإلاجت ويع,نك انا لنحَ 
ً
ا  خ زاتننلتو يمنا تٗ زاتنن  ننلو لناحَ 

  نأ ن ك  نه هننإلاق رنتن تنقعن دنأحلثننلنظمننلتلريبيعننلننيعناتهلفنئل ن ل عننإلاجت  نبت ف رنن جا وعن 

  نرنبً يعن إه عنل و لنفين جاالتن تولرة,نا أتينه هننلً نكعنلتنني ننل رن لننلتاليع:نب نا لننإلازيوات:ن

ا لي نتنل  حرتننلتجاريع,نب نا لننانل بنيهلفنلتأهيلنباتواتنفيننإلاحرتننلتجاريعنا ً فاتن   ننلزاتوات

نن نت :نايهلفنئل ن أهيلن قل اتننل  ايعنن5ر ايعننلٗن لعننإلازم ةنفين  ح عنن  ٓانعن  دننل الرةنئل ن

لذٖنا نا ً فاتنائرنرياتنا لي نتنلت ٓانات,نب نا لننلهر عننإلا نيع:نايهلفنئل ن أهيلن  ظناتنا ً فاتن

http://ien.sa/node/15441
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  .يعا لي نتنلذ دنانلهر عننإلا ن

نله رئ  نكً يمننن رن ياينل تلري ناا ت ارنإلاانل ان دن  رةن  يقعنفين جا ن-ا منن تيارنأ اري يعنبار و

نلتو يمنانلتلري ننإلاهت  ,نا جاربننا  عنفين نٗقعننلً  نألاان٘,ناأ اري يعنبار ون ينز عنحك  يعنتولن

  .ان جا واتنانإلاواهلنفين نٗقعنبار ونزدً نن دناحنرةننلتو يمننلن  هيعننلت ن تزو انز ي ننإلالنرم

 م1101-أبريل   -12 - هـ0328 – رجب - 15 -األحد  

 

 جبِؼخ األِريح ٔٛسح رطٍك جب ضح اٌش٠بدح ٌٍجبدضبد يف اٌؼٍَٛ اٌ ذ١خ

بنةةتن ح ةةلننلو يةةلن ةةدنئٖةةر نزةةاةدةنأ  نةةتن وةةالين ةةلي ةنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دننلةةلكت رةنهةةلىن

نل يارةنل زاحخاتنفيننلو  مننلص يعن ر نحنةلننفتتةا ن هتًةنىننإلا ةمن زةل نبةدن زةلنلوديدنن جةا عينفةين هايةعن

  ."ي  ن ارمننإلااض  نلتك  نن جاةدةنألاال ن دنن   اننلت نته هلفننلزاحخاتن فق٘

نلزحةة ثننلو  يةةعنار ةةمننلزاحخةةاتنب زةةهللان ةةاٍ,نإلاةةان ةةاناأاضةة تننلةةلكت رةننلو يةةلنأ نن جا وةةعن  ةةلتنئلةة نر ةةمن

 ةةةةلننجزتتةةةةهللاننللرننةةةةاتناؤلاحُةةةةا نتن ةةةةدنْةةةةو ن هةةةةاه عننإلاةةةة أةن  ةةةة ن هةةةةت ىننلوةةةةالمنفةةةةين جةةةةاالتننلزحةةةةذننلو  ةةةة ن

انلُةة ي,نادلةةمن ةةدن ةةر ن  كةةدنأبحةةاثننلو ةة مننلصةة يعنبجا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دننلةة بنيهةةلفنئلةة ن

جي نا حن ةةةةزننلزاحخةةةةاتنفةةةةين جةةةةا نألابحةةةةاثننلصةةةة يع,نئْةةةةافعنئلةةةة نتوديةةةةدننلتن يةةةةعنر ةةةةمنح كةةةةعننلزحةةةةذننلو  ةةةة ناتةةةةة

نيةعن ا ةع,ناكة لمنئجة ن ننإلاو فةعنفةين جةا ننللرننةاتننلٗزيةعناررننةاتن نلص يعننلو  يعنب ةانيحقة نألاهةلنفننلٖ 

  .ز اص عننإلا أةنبًكلن اٍ,نار مننلتواا نا  جي ننلور عنب  ننلزاحخ  نانلزاحخات,نرن لننإلا  معنا ار 

اأْافننإلالي ننلوامننلتنني بنإلاهتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عيناأ   ن امنن جاةدة,ننللكت رنأح لن

أبةةة ن زةةةةاة,نأ نهةةةة هنن جةةةةاةدةننةةةةتك  ننةةةةن يعنايةةةةتمنؤلا ةةةةر ن ةةةدنبةةةةل ننلتقةةةةليمن جةةةةاةدةننل يةةةةارةنل زاحخةةةةاتنفةةةةيننلو ةةةة من

هيبعنن جاةدةن جا ننلزحذنفين لن ةامنبحيةذنيكة  نفةيننلص يعن ٗ  ننلوامننإلايرربن دن لنننع,نان فن حلرن

أحةةلننلنةة ا ننل ةملهةةيعننلتاليةةع:نصةة عننإلاةة أة,نصةة عننلٗنةةل,ناصةة عننليةةافو  ,نا ةةلنأ ةة تنهيبةةعنن جةةاةدةنأ نيكةة  ن

 جةةةةا ننلزحةةةةذنفةةةةينهةةةة نننلوةةةةامنفةةةةينأبحةةةةاثن صةةةة عننإلاةةةة أةنباإلا  مةةةةعننلو ئيةةةةعننلهةةةةو ريع ,نانلةةةة بن ًةةةة لن مةةةة يمنجةةةةرثن

ات:ننإلاهةةت ىنألاا ن:نز يةة نباحخةةاتننإلا  مةةعن ةةدن ٓةة نتنهيبةةعننلتةةلر ونانلكةة نررننلصةة يعن هةةت ياتن ةةدننلزاحخةة

نلنهةةةةاةيعنبا جا وةةةةاتنا  نكةةةةدنألابحةةةةاثنانإلاهتًةةةةنياتنن  ك  يةةةةعنان خاَةةةةع,ننإلاهةةةةت ىننلخةةةةا ين:نٖالزةةةةاتننللرننةةةةاتن

  .  اتنلو يان ركت رنة,ن ازهت ر,نرب  من الي ,ننإلاهت ىننلخالذن:نٖالزاتننلزكال ري منانللب 

نيةةةعنل زحةةةذن ا ةةةأتينزةةةاةدةننل يةةةارةنل زاحخةةةاتنفةةةيننلو ةةة مننلصةةة يعنفةةةين ا  ةةةانألاا ,ن  ز ةةةعنل ؤيةةةعنؤلانةةة رن يجيعننلٖ 

,نانلت نتهلفنئل ن حقي ننلت ن نانلت  زننلزح  ناتهيبعننلزملبةعننلزحخيةعن4252نلو   نفيننإلا  معننلو ئيعننلهو ريعن

هةةة منهةةة هنن جةةةاة
ُ
دةنفةةةينبةةةذنرا ننلتنافهةةةيعنبةةة  ننلزاحخةةةاتنفةةةيننإلا  مةةةعنا حن ةةةزهدننإلاحنةةةدة,نحيةةةذن ةةةدننإلات  ةةة نأ نت

ل تقةةلمنبزحةة ثن تخُُةةعنتهةةع نئلةة ن حقيةة نن جةة رةننلًةةا  عنانلتن يةةعننإلاهةةتلن عنفةةيننلقٗا ةةاتننلزحخيةةعنانلتةة ن

 ةةةةدنأه  ةةةةانألابحةةةةاثننلٗزيةةةةعنا ٗةةةة ي نن خةةةةل اتننلصةةةة يع,نائالةةةة نتن ةةةةانيتو ةةةة نبزحةةةة ثنصةةةة عننإلاةةةة أة,نار ةةةةمنبةةةة ن لن

  . ننإلاهت  نا ً ننلت  يعنبا   نّنن خٗ ةنانلناررةنلتو يمننلٗب

بةةةلارهانتهةةةةع نهةةةة هنن جةةةاةدةننلهةةةةن يعنئلةةةة نتهيبةةةعن نةةةةاخنفوةةةةا نل زحةةةذننلو  ةةةة ننإلات  ةةةةزناؤلابةةةلن ناابتكةةةةار,نك ةةةةانأ هةةةةان

 زا تن

لتخلمننل لفنألاا ن دنن خٗعنان رن يجيعنإلا كدنأبحاثننلو  مننلص يعننإلاتو  نبا زارةنانلت  زننلزح ة نل  ة أةن
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افةةينصةة عننإلاةة أةنانلٗنةةلناتةةةجي ننلنًةة نفةةيننإلاجةةرتنانلةةلارياتننلو  يةةعننإلا    ةةعنا حن ةةزننلزاحخةةاتن  ةة ن حقيةة ن

 نانتًارننإلاو فيننلوال  ,ناؤلان امنفينايوا ننلو   
ً
نانراليا

ً
  . ح يا

ائةةةّ  نناةةةة ننإلاةةةلي ننلوةةةةامننلتننيةةة بنلذبحةةةاثنانلتةةةةلري نب هتًةةةنىننإلا ةةةمن زةةةل نبةةةةدن زةةةلنلوديدنن جةةةا عينارةةةةةملون

نلتجنعننلتنظي يعنلتجاةدةننللكت رن زلنلوديدنن   يط  ,نننهللان من حليلن ي عنن ج نةدنلتك  ن التالي:ننإلا كةدنألاا :ن

أل نريا ,ننإلاهت ىننلخا ي:نن322  ح عن   ننإلاهت ياتننلتاليع:ننإلاهت ىنألاا :نريا  نن422,222ن جاةدةننل هزيعن 

  .أل نريا ن52أل نريا ,ننإلاهت ىننلخالذ:نن92

ألة نريةا ,نن2:ريا  ن  ح عن  ة ننإلاهةت ياتننلتاليةع:ننإلاهةت ىنألاا :نن372,222أ اننإلا كدننلخا ي:نن جاةدةننلنٓيعن 

ن322,22ألةة نريةةا ,نفي ةةاننإلا كةةدننلخالةةذ:نن جةةاةدةننل رانديةةعن ن42ت ىننلخالةةذ:نألةة نريةةا ,ننإلاهةةن72نإلاهةةت ىننلخةةا ي:ن

ألةةةة نريةةةةا ,ننإلاهةةةةةت ىنن52ألةةةةة نريةةةةا ننإلاهةةةةت ىننلخةةةةا ي:نن82ريةةةةا  ن  ح ةةةةعن  ةةةة ننإلاهةةةةت ياتننلتاليةةةةع:ننإلاهةةةةت ىنألاا :ن

  . الفنريا ن32نلخالذ:ن

 نن جا عينبجا وةعنألا  ةرةننة رةنبنةتنن دنزانبهانبينتن لي ةن  كدنأبحاثننلو  مننلص يعنب هتًنىننإلا من زل

 زةةلنل ح دننلةةلكت رةن ز ةةرننلت ي ةة نبزةةل ن زةة  نٖ زةةاتننل ريةةيصنل نةة حنباحةةلىنزةة نةدنزةةاةدةننل يةةارةنل زاحخةةاتنفةةين

نلو ة مننلصةة يعنبجا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح د,نانلتةة نيةةتمنئٖر  ةةان ا ن ةة ةن  ةة ن هةةت ىننإلا  مةةع,نحيةةذن

جي ننلونُةةة ننلنهةةةاتينفةةةيناهت ةةةامنبةةةالزح ثننلو  يةةةعنبًةةةكلن ةةةام,نافةةةينبحةةة ثنصةةة عننإلاةةة أةنتهةةةلفنن جةةةاةدةنئلةةة نتةةةة

  .انلٗنلنبًكلن اٍ

هةةة,ن:365 ن ةةدنيةة  نرزةة نلوةةامن34  ةانيةة ك نأنةةهللان ةةمنئٖةةر نزةةاةدةننل يةةارةنل زاحخةةاتنلوا  ةةانألاا نفةةيننلخةةا ين ًةة ن 

رننإلا  ةةة نؤلالم را ةةةينن خةةةاٍنبهةةةانفةةةيننلز نبةةةعنان هةةةت  ننلتقةةةليمن  ةةةن4239 ن ةةةدنيةةة  ننب يةةةلنلوةةةامن;نإلا نفةةة ننلتانةةة ن 

هةةة,ننإلا نفةة ننلخةةا دن;365 ن ةةدنيةة  ن حةة منلوةةامن9ؤلالم رانيةةعن جا وةةعنا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح دننلةة ننلهةةاب ن 

م,نانيقامن  تقىننلتم يمناؤلا ر ن دننلناةدنتنفين هايعني  نف رني ن4239 ن دني  ننبت  رنلوامن:4انلوً يدن 

نإلاإ   نتننلم رىنبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دنب لينعننل ياّ,ناأنهللانن فنيتمن  نزوعننم,نبقا ع:423

ألابحاثننإلاقل عن دن زلننلتجنةعننلو  يةعنلتجةاةدةنبوةلنفة حنا ةل ي ننلٗ زةاتننإلاقل ةع,نانلتأكةلن ةدنننةتينا ن افةعن

  . تقىنن جاةدةنلً إ,نا دنجمننملتمنئ ر ننلنتاةلنبولنن ت ارهان دنهيبعنن جاةدةنفين 

اإلاديلن دننإلاو   ةاتن ةدنن جةاةدةناية إنا ليةعننلتقةليم,ني مةدنحيةارةننإلا  ة نالم را ةين جةاةدةننل يةارةنل زاحخةاتن

 . .فيننلو  مننلص يع
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 7102ثب١ٌَٛ اٌؼبدلٟ ٌٍىزبة جبِؼخ األِريح ٔٛسح ةزفٟ 

رينتناكيلنزا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دنل لرنناتننلو يانانلزحذننلو   ننللكت رةنهلىننل هيب ننلي من

ننلمتابن       .4239فوالياتن وّ 

ن ة ننلية مننلوةال  نل متةابنلوةامن
ً
ننلة بنيةأتين  زن نةا ن,نئلة نر ةمننإلاإلنةاتننلهةو رياتنن4239ايهلفننإلاوةّ  لوةّ 

     .كتبهدنانئبلن اتهدن,نك انيتٓ دننلوليلن دنألا ًٗعننلنم يعنانلخقافيعننإلاتن  ع

ننلمتةةةةةةةابننإلاقةةةةةةةامنباإلامتزةةةةةةةعننإلا كديةةةةةةةعنبجا وةةةةةةةعنألا  ةةةةةةةرةننةةةةةةة رةنبنةةةةةةةتن ا ج لةةةةةةةتننلةةةةةةةلكت رةننلةةةةةةة هيب نفةةةةةةةينأزنحةةةةةةةعن وةةةةةةةّ 
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نئعجابهةةةةانبحهةةةةدننلتنظةةةةيم
ً
اننةةةةتقٗابنن زةةةةلنل ح د,ناننةةةةت وتنلًةةةة  ن ةةةةدنَةةةةاحزاتننلمتةةةة ننإلاو اْةةةةع,ن زليةةةةع

     .نلٗالزاتناحانرننإلاوّ 

نينتصنأب نبهللانل دنة نتن دننلها عننلتانوعنَزاحاناحتىننل نبوعن ها ناإلالةنأربوعنأيام   .ي ك نأ ننإلاوّ 
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طٍك 
ُ
فؼب١ٌخ ا١ٌَٛ اٌؼبدلٟ ٌٍزٛدذ )شجبة اٌزٛدذ ثني جبِؼخ األِريح ٔٛسح ر

 (احلبضش ٚ ادلغزمجً

نةة رةنبنةةتن ح ةةلن  ننةةو ر,نان  ب  ايةةعنك ي ةةعن ةةدنحةة منَةةاح ننلهةة  ننإلا كةةينأ  ةةرننل يةةاّنَةةاحزعننلهةة  نا  ةةرة

ن  ننلي مننلوال  نل ت حلن نولنزا وةعنألا  ةرةننة رةنبنةتن زةلننلة ح دن  خ ةعنبقهةمننل ربيةعنن خاَةع
ً
بك يةعنن دن نا

نل ربيةةةةع,نانبالًةةةة نكعن ةةةة نز ويةةةةعنأنةةةة ننلت حةةةةلنن خ ريةةةةع,ننليةةةة مننلوةةةةال  نل ت حةةةةلن حةةةةتنيةةةةوارن يةةةةزابننلت حةةةةلنبةةةة  ن

انإلاهتقزل ,نحيذن من نظيمنب نا لن تكا لنبأهلنفن خلمنيزابننلت حةلن  ة ننإلاةلىننلق ية ناننلزويةل.ن  ن  اْ 

م,ن4239أب يةلنن49هةةننإلا نفة ن:365يةوزا نن3ونفةينية منن خ ةمل  انتك  نافتتاحيعنا لي  ننلم ننا ننإلاُةاح 

 . دننلها عننلخانيعن ً نانُ ن ها ,نفين ا عننإلاإ   نتنب ق نن جا وع

نلت ز ةةةةاتنن جا وةةةةعنل هةةةة  نبةةةةلارهاننحةةةة نفبةةةةعندابناحتيازةةةةاتنن خاَةةةةع,ننل فةةةةا نب هةةةةب لياتهان 
ً
ايةةةةأتيندلةةةةمنرن  ةةةةا

انةةةت  نرنب  نَةةة عنن ج ةةة رنلتٗةةة ي نن خةةةل اتننإلاقل ةةةعن  ازت ا يةةةعنانلتن  يةةةعننلتةةة ن ح   ةةةان  ةةة ن ا ق ةةةان جةةةاه م,

ةةةةةيصن ل ةةةةةم,ناهت ةةةةةامنباالحتنةةةةةاالتنانإلانانةةةةةزاتننلواإلايةةةةةعنن خاَةةةةةعنبهةةةةةم,نانئ ةةةةةلنرننل نةةةةةاةلنؤلا ر يةةةةةعننلت   يةةةةةعنلتْ 

 .حق   مناتو ي ننإلاجت  نبقٓاياهمناكينيعننلتوا لن و م

تهةةة ي٘ن  نل ةةةلفننل ةملسةةة  نل ةةة هننلنواليةةةعنهةةة نائينةةةتنرةملهةةةعن هةةةمننل ربيةةةعنن خاَةةةعننلةةةلكت رةن ةةةرنأبةةة ننةةةم ,نبةةةأ 

ن دندابننلت حلنانهمن نلًزابن دندابننلت حل ,نحيذنلمن جلنه هننلنبعناهت امن
ً
نلٓ  ن   نفبعن   عنزلن

نلكةةةةافين ةةةةدننل  ايةةةةعناناهت ةةةةامن قارنةةةةعنبةةةة ابننلت حةةةةلنفةةةةيننإلا نحةةةةلنألا ةةةة ىن,ن ن هةةةةعنئلةةةة نأنةةةةهللان ةةةةدن نٗ ةةةة ناهت ةةةةامن

دنئ ن ةةةمن  ظيةةة ن ةةةلرنتهمننإلا  ةةةزةنب ةةةانيخةةةلمننلز ةةةلن  ةةةانننلوةةةال  نبهةةة هننإلا ح ةةةع اني انةةةانبةةةأ نهةةة هننلنبةةةعنجةةة اةنل ةةةٖ 

,نان ح يلندابننلت حلن ةدن جة رن ت قة  نلتخل ةعنإلانتجة  ندانننةتقرليعن ةدنٖ ية ن4252يت نف نانرؤيعننإلا  معن

ة ننزة ن نتنانئ ا ةعن لريبهمن   يلننلت ظين م,نف احلناننحتارننل ننلو لننإلامخ ن ة نهة هننلنبةعنانلزةل نف و يةانبْ 

 ًةةةةار  ن خةةةةتِنبالزةةةةالغ  ن ةةةةنهمن ةةةةدنٖ يةةةة ن ةةةةأهي  منان ٗةةةة ي ننقةةةةإن ةةةة تهمناتوديدهةةةةان,ن ن يةةةةعن ةةةةلرنتهمن,نان ةةةة ليلن

ل م,نانلتنهةي ن ة نن ج ةاتننإلاخت نةعن  ًةا ن  نكةدنلًةزابننلت حةلنانلتة نتو ةلنبة  ننلًةزابننلت حةلي  ن نإلاو  ات

ناظينيةةةةعن نانةةةة نانلقٗا ةةةةاتنألا ةةةة ىناننلتةةةة ن حةةةةا يننإلا وةةةةاي رننلواإلايةةةةعن ةةةةدن ةةةةلري ننلًةةةةابننلت حةةةةلبنان ةةةة ف رنفةةةةٍ 

نلصةةة يعنانلننهةةةةيعنان  يةةةعنن  يةةةةاةننلتةةةة ن   لرن ةةةهللانا تةةةةابو همنلٓةةة ا ننجةةةةاح م,ن  ةةةةاننةةةيإج نبةةةةرنيةةةمن  ةةةة نحيةةةةاتهم

ةةةافعننلةةة ننلقهةةة عنا تُةةةاريعننلتةةة ننيمتهةةةبهاننإلاجت ةةة ن ةةةدنٖ يةةة ن ق يةةةلننلةةةل منارفةةة ن نٗ ةةةصنبةةةأ ن وملًةةة  هانباْ 

 . زعنانتقرليعنل منا ن همنا حقي ننل ض ىنل م ه
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انن\ٖزيةةع\اأْةةافتنبةةأ نهنةةاكنأهةةلنفنأ ةة ىن ةةدنٖ يةة ن قةةلنيةة من ا ةةلنلتقةةليمن حاْةة نتن تخُُةةعن  ئ يةةعن     

أفٓةةلننإلا ارنةةاتننلقاة ةةعنفةةين ةةلري نا أهيةةلندابننلت حةةلن  ةةان هةة ٘ننلٓةة  ن  ةة نأه يةةعننلزةةل نب ًةةار  نان ويةةعن

مناننحتيازاتننإلاجت  نان   يعنأن ننلزالغ  ن دندابننلت حلنبأه يعن أهيةلننلزةالغ  ,ن ٗزيقيعن حا يننحتيازاته

اننلتوةةاا ن ةة ننإلاهةةتخ  يدنفةةةين قةةليمن ةةل اتنانانةةتخ ارنفةةةيننل ربيةةعنن خاَةةع,ن ًةة رةنئلةةة نأنةةهللانيزقةةىننلتٗ ةة نئلةةة نأ ن

لنبحيةةذننخةة رنفةةيننلنهايةةعنيكةة  نيةةوارنهةة نننلنواليةةعنحقيقةةع,ناأ نن قةةيننلٓةة  ن  ةة نفبةةعننلزةةالغ  ن ةةدندابننلت حةة

بأهةةةةلنفنانضةةةة ع,ناننزةةةة ن نتن حةةةةلرة,نان يةةةةامن ًةةةةار  نان ويةةةةعن خةةةةلمنهةةةة هننلنبةةةةعناندايهةةةةم,نانألاهةةةةمنأ نالن كةةةة  ن

 . فوالياتننلت حلن ج رنيوارنتنلتوزبعننلن نغنؤلا ر يناحه ,نبلن   نانفول

تةةةة بن  ةةة نك ننةةةةا ن  فيهةةةة ن ةةةةاة ين ًةةةةارنئلةةةة نأ نب نةةةةا لننلنواليةةةعننةةةةيك  ن  تةةةةلن  ةةةة ن ةةةلنرن  هةةةةعنأيةةةةام,نايح     

ألاهةالين,ن   ُاح ,نان ه عن دننإلاحاْ نتننلتخُُيعننلت نته هلفننلوا    ن دندابننلت حل,ننإلاهتخ  ا ,

الزاتنن جا وات ربنٖا  .أ ٓا نهيبعننلتلر ونبا جا وات,ننإلاهتًنيات,ننإلا ت   نب جا ننلت حل,نٖا
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جبِؼخ األِريح ٔٛسح رٕظُ اٌٍمبء اٌزشبٚسٞ األٚي ِغ ادلذساء اٌزٕف١ز٠ني 

 ٌٍّٕشئبد اٌ ذ١خ

ب  ايةةةعنك ي ةةةعن ةةةدن وةةةالين ةةةلي ةنن جا وةةةعننلةةةلكت رةنهةةةلىننلو يةةةلن قةةةلتنزا وةةةعنا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دن

نإلاةةةةةةلرن ننلتننيةةةةةة ي  نل  نًةةةةةةباتننلصةةةةةة يعن ةةةةةةدننلقٗةةةةةةا نن  كةةةةةة  ينان خةةةةةةاٍنانإلاج ةةةةةةوننل قةةةةةةا ننلتًةةةةةةااربنألاا ن ةةةةةة ن

 نلهو ربننلُ ي.

افينحينهللانج نتننللكت رةننلو يلنفين    هانأه يعننلت نَلنب  نن جا وعنا ٗا اتنن  ننلو ل,ناأه يهللان  ن  عن

نإلا أةننلهو ريع,نا ٓ دننل قا ننلتو ي يعن  ن تٗ زاتنن  ننلو لنلٓ ا ننلَ   نل  يارةنفينتو يمن نإلاخ زات

   عنلهوارةناكي عنن جا وعنل ًإا ننلص يعننللكت رةنن  ننلهقافنأيارتنفيهان دنأب حنأهلنفننل قا ننل بن

نةةة ٘ننلٓةةة  ن  ةةة نأه يةةةهللان زةةةار نن خ ةةةرنتن ةةة ننلقيةةةارنتننلصةةة يعنلتحهةةة  ن خ زةةةاتننلتةةةلري ننلهةةة ي ب,ناأه يةةةهللان

 .توديدننلً نكعن  ن يارنتننإلانً تننلص يع

ا ةةلنأ ةةا ننل قةةا ن حارجةةاتن خ ةة ةن ةة ن  يةةلنتننلك يةةاتننلصةة يعنحةة  ننلتحةةلياتننلتةة ن  نز  ةةاننلك يةةاتنفةةين ةة ف رن

ن لريبيعنل ٗالزات.   فٍ 

ةةةةةةةةةةياتننل قةةةةةةةةةةا ننلتًةةةةةةةةةةااربنألاا نئ ًةةةةةةةةةةا ن  كةةةةةةةةةةدنل تةةةةةةةةةةلري ننلهةةةةةةةةةة ي بنفةةةةةةةةةةيننلك يةةةةةةةةةةاتننلصةةةةةةةةةة يع,ن ا ةةةةةةةةةةا ن ةةةةةةةةةةدنأبةةةةةةةةةة حن َ 

ةياتننلتةةلري ننلهة ي بنئلةة ننإلاج ةوننلُة ي ارفة ن نلهةةو ربن ةدن ةةر ن  خ ةيناحنرةننلتو ةيمنفيةةهللا,نئْةافعنئلةة نن َ 

نلو ةةةةةلن  ةةةةة نتلةةةةةجيلننإلاتةةةةةلرئاتنفةةةةةيننلتأ ينةةةةةاتنازت ا يةةةةةعنلُةةةةةا نن  كةةةةةدننلتةةةةةلري نانلو ةةةةةلن  ةةةةة ننلتةةةةةلري ننإلانتهةةةةة ن

 بالت ظي .

http://ien.sa/node/15462
http://ien.sa/node/15462
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ئلةة نفةةينن  ةة منن جةةا عيننبتةةلأتن ةةدننإلامتزةةعننإلا كديةةعنا يةةارةنٖةة نألانةةنا نا نهةةان نل قةةا ن  ةة نز لةةعنتو ينيةةع نيةةت ل

  كدنألابحاث,نجةمن  زةهللاننإلاًةار   نبوةلندلةمنئلة ن  كةدننإلاحا ةاةننلهة ي يعنا هتًةنىننإلا ةمن زةل نن جةا عي,نافةين

  هايعننل قا نن تت تننوارةناكي هللانن جا وعنل ًإا ننلص يعن من م يمننلٓي فنبلرا ن   اريع.

ةةةةةة  تنئليةةةةةةهللانزا وةةةةةةعنألا  ةةةةةةرةننةةةةةة رةنبنةةةةةةتنانأيةةةةةةارننلٓةةةةةةي فنبةةةةةةا ج  رننإلاز الةةةةةةعنانإلاهةةةةةةت ىننلرةةةةةةة نانإلاتٗةةةةةة رنًنلةةةةةة بنَا

 زلنل ح دنفين جا ننلو  مننلص يعن ن ه  نباللارننلنً٘ننل بن قة منبةهللانا الةعنن جا وةعنل ًةإا ننلصة يعنفةين

 . زار نن خ رنتناانتنارةن دننلتجاربننلو  يعننلص يعن  ننلقٗا اتنألا  ى 
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جبِؼخ األِريح ٔٛسح ةزفً حب ٛي ػّبدح  ذِخ اجملزّغ ػٍٝ االػزّبد 

ادلئعغٟ ِٓ أوبدمي١خ ثبس٠ظ باٌغٛسثْٛ اٌفشٔغ١خب ٚختش٠ج اٌذفؼخ األٚىل 

 ِٓ ادلذسثبد

زا وةةعنألا  ةةرةننةة رةننَةة حتننلةةلكت رةن  ةةا ننل زةةلن ن  يةةلةن  يةةعن ل ةةعننإلاجت ةة نانلتو ةةيمننإلاهةةت  ن ةةدنحُةة   

  خ ةةةةعنبو ةةةةارةن ل ةةةةعننإلاجت ةةةة نانلتو ةةةةيمننإلاهةةةةت  ن  ةةةة نا ت ةةةةارننإلاإنسةةةة  نانل رن اةةةةينانإلانهةةةة نألااربةةةةين ةةةةدنأ اري يةةةةعن

بار ون نله رئ  ننلن  هيع ,نا خ يلنأا نرفوعن دننإلاةلرئاتننلهةو رياتننإلاةإهرت,نانلة بنأ ةتنج ةارهن ةدنن جةلن

التن ب نةةةةا لننإلازيوةةةات,نب نةةةةا لننلهةةةةر عننإلا نيةةةةع,نب نةةةةا لنر ايةةةةعننلٗن لةةةةعنااز هةةةارنانلو ةةةةلننلةةةةلؤابنفةةةةينجةةةةرثن جةةةةا

نيةعنل قيةارةننل يةيلةن نإلازم ةنفين  ح عنن  ٓانع ,نا ولننإلاً ا ن نظ  عن تكا  عنا تنانقعن  ننلهياناتننلٖ 

ةة  ارةن ةة ف رنإلاًةةاركعننإلاةة أةنفةةيننةة  ننلو ةةلن ةةدن ةةر ن ةةلري ننلنهةةا نفةةيننإلاتةةاز ننإلاتخُُةةعنب هةةت د اتننإلاةة أة,نْا

 .  ظنعنأ دنلت مننإلاتاز ,نا  ف رننلته يرتننلرح عنلتةجي نئ زا ننلنها ن   ننلو لناانت  نرنبهللا

اأاضةةة تننل زةةةلن ن ةةةر نحةةةليثهانفةةةينحنةةةلنحُةةة  ن  ةةةارةن ل ةةةعننإلاجت ةةة ن  ةةة نا ت ةةةارننإلاإنسةةة  ,ن أ ننلو ةةةارةن

ن دن ر نرؤي هانارنال هان  ة ن ٗة ي ن  ةارنتننلهةيلنتنائ ةار ةن ةأهي يهدنلتغي ةرن هةارهدننإلانهة نب ةانيت نفة ن حٍ 

 ةةة ننحتيازةةةاتهدننإلاهةةةتقز يع,نانإلا نة ةةةعنلهةةةة  ننلو ةةةلن ةةةدن ةةةر نئ ًةةةا ن هةةةةمن ةةةلري نا ٗةةة ي ننإلاةةة أةنانلةةة بنيقةةةةلمن

 ."ب ن لن  نيعننح رنفيعنحليخعن ُ  عنبت  زن  ني ن اتن اإلايع

بنةةتن ح ةةلننلو يةةلنأ نن جا وةةعنتهةةع ن ةةدننا ةةدنزانبهةةانأكةةلتن وةةالين ةةلي ةنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةننلةةلكت رةنهةةلى

 ر ن  ف رن خُُاتن  نيعنزليلةنل   أةننلهو ريعنفين حقي ننلتن يعننإلاجت ويعننإلاهتلن ع,ناننلت ن ت نةمن  ن

نحتيازةةاتننةة  ننلو ةةلنافةةتصن جةةاالتن  ةةلنزليةةلةنلت منهةةان ةةدنرارهةةاننلقيةةاربنفةةيننإلاجت ةة ,نك ةةان إكةةلنن جا وةةعن

 ل ةةةةةعننإلاجت ةةةةة نبًةةةةةقيهللاننإلاهةةةةةإاليعننإلاجت ويةةةةةعنانلتٗةةةةة  ن ةةةةةدن ةةةةةر ننلًةةةةة ن اتننإلاح يةةةةةعن  ةةةةة نتوديةةةةةدنرارننإلاةةةةة أةنفةةةةةين

دنئل ن ُافننللا ننإلاتقل ع نبالٖ   .انلواإلايعننلت نتهاهمنفيننلنهّ 

اأيةةةارتننلةةةلكت رةننلو يةةةلنئلةةة نررننةةةاتن توةةةلرةنأجزتةةةتنأنةةةهللان   ةةةانيةةةاركتننإلاةةة أةنفةةةينأبن نًةةةأةنفةةةين ناَةةة ن ياريةةةعن

http://ien.sa/node/15465
http://ien.sa/node/15465
http://ien.sa/node/15465
http://ien.sa/node/15465
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انلو نةةةلن نةةهللانائ غةةعنألار ةةامن توةةلىنألارئةةا نفةةيننلًةة  اتننلتةة ن كةة  نفيهةةاننإلاةة أةنفةةينننةةا لندلةةمن  ةة ن حهةة  ننلو ةةل

 ناَةة ن ياريةةعن ةةدنأرئةةا ننلًةة  اتننلتةة نالنتًةةاركنفيهةةاننإلاةة أةناهةة ننرليةةلن  ةة نازةة رنئ كانيةةاتنا ةةلرنتنالمةةدنفةةين

دنن خ ةةلننلنو ةةينحازةةعنئلةة نَةةق  ا,ن نيةةلةنأ نن جا وةةعنظ ةةتنلن ةةرةنٖ ي ةةعنب وةةد ن ةةدننحتيةةارننلهةة  نائ وةةد ن ةة

دن نإلا زةة رنبحيةةةذنأ ن  ياةةينن جا وةةةاتن وةةةان  ن ةةدن هةةةزعنكز ةةرةن ةةةدننلزٗالةةةعنأ ةةانآلا ن ةةة ننل ؤيةةعننلٗ  حةةةعنل ةةةٖ 

 أَزحتن  كدنن4252

  ةةةة نانةةةةتخ ارنفةةةةينؤلا هةةةةا ناتًةةةة رنئلةةةة نأه يةةةةعن ًةةةةاركعننإلاةةةة أةنارفةةةة ن هةةةةزعن ًةةةةارك هانفةةةةيننةةةة  ننلو ةةةةلنئدنيجةةةة نأ ن

نباإلا ةارةننإلاٗ  ئةعنفةين تح  نن جا واتن دن ج رن ُلي نا 
ً
خة يلن نظة يدنئلة ن ٗزقة  ,نائلة ن ة يج  نيتح ة  نفوةر

 .ن  ننلو لناه نننيك  ن دن إي نتننجا نن جا واتنفيننإلا  مع

جةةةةمنألقةةةةتنرن يةةةةةعنن  نةةةةلنألا  ةةةةةرةن  ضةةةة  نبنةةةةتن الةةةةةلن   ةةةةعن الةةةةةتنفيهةةةةان:نئنةةةةهللان ةةةةةر ننلوقةةةة رننإلااْةةةةةيعننكتنةةةةىننلنةةةةة رن

ي منهللان دن   هللانلزقيعنحيا هللانالمدنه هننلنظ يعن ريتنفةيننل  ةتنن  ةالينبا  ُ  ن   ننلتو يمنانلتلري ننل بن

حيةةةذننلوةةةالمننليةةة مننةةة   ننلتٗةةة رنانلتغ ةةةر,نلةةة ننأَةةةزحتننإلا ةةةارنتننلتةةة ن انةةةتنتوةةةلن تٗةةة رةناحليخةةةعن زةةةلننةةةن نتن

فةةين ٓةةتنتوت ةةرن ن هيةةعننلُةةرحيع,نا ةةلن ختنةةيننلوليةةلن ةةدننل ظةةاة ننإلاتاحةةعن نةةهللانأَةةزصنل تقنيةةعننليةة منرارنكز ةةرن

ٖ يقةةةعنحيا نةةةانا   نةةةا,نلةةة ننالنبةةةلن ةةةدنئ ةةةارةن نم ةةةرنيةةةا  عنفةةةينٖةةة  ننلتو ةةةيمنانلتةةةلري نلةةةملونفقةةة٘ن جيةةةلننلًةةةزابن

 .المدن ج ي ني نةصننإلاجت  ن ر ن ه رتهمننإلا نيع

فينر منن تُارننإلاو فعنا حقي ن ايةاتنن جا وةعنن4252 أتينه هننلً نكعنْ دننتها ن ٗعنن جا وعن  نرؤيعن

 ل ةةةةعننلقٓةةةةاياننإلاتو قةةةةعنبةةةةاإلا أةناألانةةةة ةنائررنرن ل ةةةةعننإلاجت ةةةة نفةةةةينبةةةة ن لنزا وةةةةعنألا  ةةةةرةننةةةة رةنبنةةةةتننإلات خ ةةةةعنفةةةةين

 . زلنل ح د
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ِخ ٚاٌزمٝ ادلشضٝ ٚسإعبء 
َّ
األلغبَ اطٍغ ػٍٝ اخلذِبد اٌطج١خ ادلمذ

 اٌزخ  ١خ
 

ُةةةةة ي :ن زةةةةةل ننلنحةةةةةي٘ نفتةةةةةتصن هةةةةةا نأ ةةةةةو,نبالنيابةةةةةعن ةةةةةدن ةةةةةارمنن  ةةةةة    ننلًةةةةة ين  ننإلا ةةةةةمننةةةةة  ا نبةةةةةدن : 

ألا  ةةرنفيُةةلنبةةدنبنةةلرنبةةدن زةةلننلوديةةد,نأ  ةةرن نٗقةةعننل يةةاّ,ن هتًةةنىن  ,-حنظةةهللان - زةةلنلوديدن  ننةةو رن

ن ن نإلا من زل نبدن زلننلوديةدنن جةا عينبجا وةعنألا  ةرةننة رةنبنةتن زةلننلة ح د,نبحٓة رناحية نن  ة مننلةٖ 

ألا  ةةرن توةة نبةةدن زةةل نبةةدن زةةلنلوديد,نانلةة ةملوننلتننيةة بنإلاإنهةةعننإلا ةةمن زةةل نبةةدن زةةلنلوديدنؤلا هةةانيعن

لواإلايةةعنألا  ةةرن   ةةينبةةدن زةةل نبةةدن زةةلنلوديد,نااحيةة ننلتو ةةيمننلةةلكت رنأح ةةلننلوملسةة ى,نااكيةةلنئ ةةارةن نٗقةةعنن

نل يةاّن زةةل نبةةدن جةلا ننلق  ةةي,نانإلاةةلي ننلوةةامننلتننية بنإلاهتًةةنىننإلا ةةمن زةل نبةةدن زةةلنلوديدنن جةةا عين

اة,ناكزارننإلاهإال  نباإلاهتًنىنانلكاررنبجا وعنألا  رةنن رةنبنتن زلنل ح دننللكت رنأح لنبدن ح لنأب  ز

  .نلٗب 

اف رنَا  نأ  رن نٗقعننل ياّن امنبتلي  ننإلاهتًنىن ةدن ةر نل حةعنئلم رانيةع,نجةمن ةامنبج لةع,ننٖ ة ن  

  . رل ان   نن خل اتننلٗزيعننإلاقلَّ ع,نانلتقىننإلا ض ىنارؤنا نألا هامننلتخُُيعننلٗزيع

ةةةهللانألا  ةةةرنفيُةةةلنبةةةدنبنةةةلر   ان  ٓةةة رنئلةةة ن ا ةةةعننإلاةةةإ   نتنبجا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح د,ننبوةةةلهان  زَّ

ةةةان ًْ حيةةةذنبةةةلأنن  نةةةلنن خٗةةةابيننإلاوةةةلنبهةةة هننإلانانةةةزعنبةةةتراةن يةةةاتن ةةةدننلقةةة   ننلمةةة يم,نجةةةمنيةةةاهلنن  ٓةةة رن  

ان دن اريخنئ ًا ننإلاهتًنى  .  ةيًّ

ا عينبةةأ نيكةة  نن  دًزةةانيحتةة ىنا ةةدنزانزةةهللا,نأكةةلننلةةلكت رنأح ةةلنأب  زةةاةنرؤيةةعن هتًةةنىننإلا ةةمن زةةل نن جةة 

   .بهللانب  ننإلاهتًنياتنن جا ويعنفيننلهو ريع
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 ػٓ ِششٚع اإلػالَ اجلذ٠ذ يف دػُ رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌطبٌجبد

 جبِؼخ األِريح ٔٛسح ة ذ جب ضح اٌش١   ١ٍفخ اٌ ث٠ٛخ

 

حُلن ً ا نؤلا رمنن جليلنفينر منتو يمناتو منٖالزاتنزا وعنألا  رةنن رةنبنةتن زةلننلة ح دنبال يةاّ,ن

ل ةةةةلكت رةنحُةةةةعنبنةةةةتن ح ةةةةلننلًةةةةا  ,نانلةةةةلكت رةناأفنةةةةا نبنةةةةتن زةةةةلننلةةةة ح دننلوييةةةةل,نأنةةةةتادتين من ل زيةةةةان

زةةةةاةدةننلًةةةةيخن  ينةةةةعن  ن هيةةةةا ننلتو ةةةةيمننإلاًةةةةاركنبك يةةةةعننل ربيةةةةعنفةةةةينزا وةةةةعنألا  ةةةةرةننةةةة رةنبنةةةةتن زةةةةلننلةةةة ح د,ن

 .نل رب يعنفينرارتهاننلواي ةنفين جا نؤلا رمنن جليلناننلتو يم

ايهةةةلفننإلاًةةة ا ننلنةةةاةدنانلةةة بن ةةةمن ٗزيقةةةهللان  ةةة ن ةةةلنرن ةةةا   نانُةةة ننلوةةةامنئلةةة ن حقيةةة نانةةةتخلنمنؤلايجةةةابين

احختةةةةةةا نفةةةةةينهةةةةةة نن رانتنؤلا ةةةةةرمنن جليةةةةةةل,ن خقيةةةةة ننلٗالزةةةةةةاتنح ل ةةةةةانا ةةةةةةلريبهمن  ةةةةة نننةةةةةةتخلن  ا,نانةةةةةوتننلز

نإلاًةة ا نئلةة ن قةةليمنن ةة درنلمينيةةعنانةةتخلنمننلنوةةا ن رانتنؤلا ةةرمنن جليةةل,نفةةتمنننةةتخلنمنأربةة ن قنيةةاتن

 . دنأرانتنؤلا رمنن جليل,ن   ن لىن ا   نررنني  

افيندنتننلُلرنن تت تن هابقعننإلاناظ ةنبال غعنؤلانج  زيعنفينرارتهانن خا هعنبتت يلنل ىنبنتن زلننإلاجيةلن

ن  ةةةارحين ةةةدن  يةةةعننل غةةةاتنانل رز ةةةعنبجا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح دنبةةةاإلا كدنألاا نفةةةيننإلانةةةاظ ةنازةةةاةدةن

أفٓةةةةلن تحلجةةةةعن  ةةةة ن هةةةةةت ىنن جا وةةةةاتننلهةةةةو ريعنفةةةةةيننل يةةةةاّ,نادلةةةةمن ٗزيًقةةةةانل غايةةةةةعننلخانيةةةةعن ةةةةدن ايةةةةةاتن

نتننلٗالزةةةاتن  ةةة نابتكةةةار,نن جا وةةةعننلتةةة ن ةةةنِن  ةةة ن ةةة ف رنبملبةةةعنزا ويةةةعنلذ ًةةةٗعن  ةةةرننإلانفجيةةةعنتوةةةدحن  ةةةار 

 .ا ج  نب  ننلتنم رننلنقلبنانلتح ي ينا  ارنتننلت نَل

ا ةةةدنزانبهةةةانأكةةةلتن  يةةةلةننلك يةةةعننلةةةلكت رةنحُةةةعن زةةةل ننلغةةةلي نأ ن  يةةةعننل غةةةاتن حظةةةىنبونايةةةعنانهت ةةةامن

 ت نَةةةةةلن ةةةةةةدن زةةةةةةلن وةةةةةالين ةةةةةةلي ةنن جا وةةةةةةعنرنهةةةةةةلىنبنةةةةةتن ح ةةةةةةلننلو يةةةةةةلنلةةةةةل منار ايةةةةةةعن  نهةةةةةة ننلٗالزةةةةةةاتن

 ي هان   ننل زهللاناك ل,نك انتً لن  يعننل غاتنبولنئ ةارةنهيك ةعنب ن ج ةانألا اري يةعن ًةاٖاتنائة ن لنا ٗ

ةقلن  ةارنتننلٗالزةاتننل غ يةعنار ايةعن ة نهبهدنفةين نةاخن  لريبيعن  ةرن هةز  عنتهةلفنفةين ج   ةانئلة ن ن يةعنَا

 .أ اري  نزادبنيهلفنئل نتوديدنؤلابلن نانلت  زننلو   
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ادلذسعخ ادلفزٛدخ ٌزط٠ٛش اٌشػب٠خ اٌ ذ١خ رٕطٍك يف ادلغزشفٝ اجلبِؼٟ 
 جببِؼخ األِريح ٔٛسح

 

 قةةلن هتًةةنىننإلا ةةمن زةةل نبةةدن زةةلنلوديدنن جةةا عينبجا وةةعنألا  ةةرةننةة رةنبنةةتن زةةلنل ح د,نا و ةةلن ٗةة ي ن

 ايعننلص يعنألا  يكي,نن نا يعنتواا نلل منئحلىننإلازاررنتننلت ن خلمننن رن يجيعننإلاهتًنىنارؤيتهللانفيننل  

 . قليمنأفٓلنن خل اتننلص يعنبأ   ن واي رنن ج رةنانر عننإلا ض ىن دن ر ن لري ن نه بيننإلاهتًنى

https://sabq.org/Gx6FNS
https://sabq.org/Gx6FNS
https://sabq.org/zShM47
https://sabq.org/zShM47
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نأفارتن لي ةنئرنرةنن ج رةنانر عننإلا ض ىنأ. نىننله ناب,نبأ ةّ نتنتلةجيلنابه ننن خٍُ  َٓ
َ
 نا نا يعن 

رارةنفينن35  ظ ن دن نه بيننإلاهتًنىنفيننإلالرنعننإلانت حعنلتٗ ي ننل  ايعننلص يع,نانلت نتً لنن922

ن جةةةةة رةننلصةةةةة يع,نفةةةةةين  هةةةةةعن حةةةةةاارنرةملهةةةةةيعنا ةةةةةي:نئ كانيةةةةةاتن ٗةةةةة ي نن خةةةةةل اتننلصةةةةة يع,ننةةةةةر عننإلا ضةةةةة ى,ن

 .هابنن خ رنتن دن ر ن ي  ننإلا ض ىناأن همنلقيارة,نر ايعن ح رهاننلن رناألان ة,نارليلننح ننكت

اأكةةةلنناةةةة ننإلاةةةلي ننلوةةةامننلتننيةةة بنلتٗةةة ي ننإلانظ ةةةعنانلتًةةةغيلننإلات  ةةةز,ننلةةةلكت رنز وةةةعننلونةةةزب,نأه يةةةعن قةةةلن

نُيحت ىنب  ننإلاهتًنياتنن جا ويع
ً
 . خلنه هننلً ن اتنلتحقي نرؤيعننإلاهتًنىنفينأ نيك  نن  دزا

نلتةةة نتهةةةت  نإلاةةةلةن ةةةامن ا ةةةلنيم ةةةلن رل ةةةان نهةةة ئ ننإلاهتًةةةنىننلتةةةلري ناننٗ قةةةتنأ  ةةةا ننإلالرنةةةعننإلانت حةةةعن

بايةةةة نفن ةةةةةدنئرنرةنن جةةةةة رةنانةةةةر عننإلا ضةةةةة ىنانلًةةةةةإا نألا اري يةةةةعنانلتةةةةةلري ,ن ةةةةةدن ةةةةر ننزت ا ةةةةةاتنراريةةةةةعن

نبةأ ننإلالرنةعننإلانت حةعنلتٗة ي ننل  ايةعننلصة يعنب و ةلن
ً
إلانا ًعنرارنتن لنف رةنا قييمننتاةلننلتلري  ن   ةا

ل  ايعننلص يعنألا  يميعن  ف ني ارةنننتم ا ننللارنتننلتلريبيعنإلانه بيننإلاهتًنىننل يدنأك  ة نن ٗ ي نن

 .ه هننللارنتنانزتاحاننا تزارنلكلنرار 
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 ٚر١ٙئخ اٌج١ئخ احملفضحرٙذف اىل ةم١ك اٌزٛعغ ٚاٌز١ّض اٌجذضٟ 

 "جبِؼخ األِريح ٔٛسح رطٍك بجب ضح اٌش٠بدح ٌٍجبدضبد يف اٌؼٍَٛ اٌ ذ١خ

 

أ  نةةةةةتنزا وةةةةةعنألا  ةةةةةرةننةةةةة رةنبنةةةةةتن زةةةةةلنل ح د,ن  خ ةةةةةعنب  كةةةةةدنأبحةةةةةاثننلو ةةةةة مننلصةةةةة يع,ننلتةةةةةاب نإلاهتًةةةةةنىن 

نألاحةلن زةاةدةننل يةارةن  نإلا م
ً
ل زاحخةاتنفةيننلو ة مننلصة يع ,ن زل نبدن زةلنلوديدنن جةا عين ةدنئٖر  ةان ةلن

 .  رن    نن جا وعنؤلالم را ي

ا ةةأتينزةةاةدةننل يةةارةنل زاحخةةاتنفةةيننلو ةة مننلصةة يعنفةةين ا  ةةانألاا ,نانلةة بن ُةةِنلةةة ص عننإلاةة أةنفةةيننإلا  مةةعن

نيةعنل زحةذننلو  ة نفةيننإلا  مةعننلو ئيةعننلهةو ريعن ,ن4252نلو ئيعننلهو ريع ن  ز عنل ؤيةعنانة رن يجيعننلٖ 

 . نتهلفنئل ن حقي ننلت ن نانلت  زننلزح  ناتهيبعننلزملبعننلزحخيعننإلاحندةانلت

اتهةةلفنن جةةاةدةنئلةة نتةةةجي ننلزاحخةةاتنفةةيننإلا  مةةع,نائةةذننلةة ا ننلتنافهةةيعنبيةةنهد,نل تقةةلمنبأبحةةاثن تخُُةةعن

تهةةةةع نئلةةةة ن حقيةةةة نن جةةةة رةننلًةةةةا  عنانلتن يةةةةعننإلاهةةةةتلن عنفةةةةيننلقٗا ةةةةاتننلزحخيةةةةع,نانلتةةةة ن ةةةةدنأه  ةةةةانألابحةةةةاثن

ةةةافعنئلةةة ن  زيةةةهللاننلزحةةة ثن نلٗزيةةةعنا ٗةةة ي نن خةةةل اتننلصةةة يع,نائالةةة نتن ةةةانيتو ةةة نبأبحةةةاثنصةةة عننإلاةةة أة,نباْ 

انللرننةةةةةات,نب ةةةةةانيحقةةةةة نأهةةةةةلنفنبنةةةةةا نن تُةةةةةارن جت ةةةةة ننإلاو فةةةةةعناتةةةةةةجي ننلو ةةةةةلننلزح ةةةةة نفةةةةةيننإلا  مةةةةةعنانل قةةةةةين

 .ب هت نه

هةت  ن ةةلةننلتقةةليمنحتةىنبلنيةةعنيةة  نزةلي نبالةة ك نأ ننلتقةةليمنلتجةاةدةنيكةة  ن ةةدنٖ ية ننإلا  ةة نؤلالم را ةةي,نات

م.نك ةةاننةةتتمن  نزوةةعنز يةة نألابحةةاثننلو  يةةعننإلاقل ةةعن ةةدن4239هةةةننإلا نفةة نلنهايةةعننةةبت  رن;365 حةة منلوةةامن

نلزاحخاتن دن زلننلتجنعننلو  يعننإلاتخُُةع,نانةملتمنن تيةارننلنةاةدنتناؤلا ةر ن ةدننتةاةلننلنةاةدنتنحهة ن

:نألاا نل ٗ زةةةةةةةةاتن ةةةةةةةةانرا ننإلاازهةةةةةةةةت ر,نانلخةةةةةةةةا ينلٗالزةةةةةةةةاتننإلاهةةةةةةةةت ى,نحيةةةةةةةةذننةةةةةةةةيك  نهنةةةةةةةةاكنجرجةةةةةةةةعن هةةةةةةةةت يات

https://sabq.org/Kh7bs5
https://sabq.org/Kh7bs5
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نللرننةةةةاتننلو يةةةةةا,نانلخالةةةةةذنل   ارنةةةةاتننلصةةةةة ياتنبج يةةةةة نفبةةةةاتهدنا خُُةةةةةاتهد,نفةةةةةينحنةةةةلن  تقةةةةةىنن جةةةةةاةدةن

 .باد ن ن:423هةننإلا نف نف رني ن;365فيني  نرئي نألاا نلوامنن-باد ن -انل بننيوقلن
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ِغزشفٝ ادلٍه ػجذاهلل ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اجلبِؼٟ ثبٌش٠بض ٠فٛص جبب ضح اجلّؼ١خ 
 األِش٠ى١خ

اػالْ رٌه  الي ادلئمتش اٌذٚيل اٌشاثغ ٌزم١ٕخ ادلؼٍِٛبد اٌ ذ١خ يف اٌششق 
 األٚعط

 

نةة نزليةةل,نحُةةلن هتًةةنىننإلا ةةم  زةةل نبةةدن زةةلنلوديدنن جةةا عينبال يةةاّن  ةة نزةةاةدةنن ج ويةةعننفةةينئنجةةاحنٖا

ألا  يميةةةةعنلةةةةنظمنئرنرةننإلاو   ةةةةاتننلصةةةة يعن  ُةةةة لهللان  ةةةة ن ُةةةةني ننإلاهةةةةت ىننلهةةةةارمنكةةةةأ   ن ُةةةةني ن  ةةةة ن

نإلاكةة  ن ةةدن HIMSS  هةت ىننإلاهتًةةنياتننلهةةو ريع,نا وةةلن ُةةني نز ويةعننظةةمنئرنرةننإلاو   ةةاتننلصةة يع

ن ةةدن هةةت ى 
ً
نلُةةن نئلةة ننإلاهةةت ىننلهةةاب نلتقيةةيمن ةةلىنننةةتخلنمننإلاهتًةةنياتنا  ظين ةةاننج ةةا ين  نحةةلنبلنيةةع

  .لتٗزيقاتنأنظ عننإلاو   ا يعنانلتمن ل زياننلص يعنائأ   ن ُني نل  هت ياتنه ننإلاهت ىننلهاب 

 ” HIMSS 177“ ةةمنئ ةةر ندلةةمن ةةر ننإلاةةإ   ننلةةلاليننل نبةة نلتقنيةةعننإلاو   ةةاتننلصةة يعنفةةيننلًةة  نألاانةة٘

منن جةاةدةنن4239ئب يلنن33-32فين لينعننل ياّن ر ننلن رةن دنانإلانوقلن
ّ
فةينفنةل ننلنة رننة زا ,نك ةانتهة 

نيابةةةةةعن ةةةةةدننإلاهتًةةةةةنىنن جةةةةةا عيننةةةةةوارةننإلا نةةةةةلمن الةةةةةلننلهةةةةةر عننإلاةةةةةلي ننلتننيةةةةة بنل تقنيةةةةةعنانإلاو   ا يةةةةةعنفةةةةةين

  . هتًنىننإلا من زل نبدن زلنلوديدنن جا عينبجا وعنألا  رةنن رةنبال ياّ

 قةةةةلمن ةةةةةلي ن هتًةةةةنىننإلا ةةةةةمن زةةةةل نن جةةةةةا عيننلةةةةلكت رنأح ةةةةلنأب  زةةةةةاةنبالًةةةةم نن جديةةةةةلنلن يةةةة ن   ةةةةةهللاننك ةةةةا 

ان ةر نف ةرةناز ةزةناالنةي انأ ننإلاهتًةنىن ةلن ةمننفتتاحةهللانفو ًيةان زةلن
ً
نإلاخ ُة  ننلة يدن ةل  نن هةت ىن ًة ف

 زةةل ناألا  ةةرن   ةةين ًة ةنأيةةامنفقةة٘نبتًةة ي نألا  ةةرنفيُةةلنبةةدنبنةةلرنأ  ةرن نٗقةةعننل يةةاّناألا  ةةرن توةة نبةةدن

 .بدن زل نااحي ننلتو يمننللكت رنأح لننلوملس ىنا لي ةنن جا وعننللكت رةنهلىننلو يل

اأْافن أب  زاة نأ ن انحققهللاننإلاهتًنىن ولننزًقان  ً انفين اريخهللانن  ليذنانٗ صنئلة ننلمخ ةرنانلمخ ةرننظ ةرن 

 نانحةةل,ناأْةةاف:ن م ةةدنأه يةةعنهةة هنن خٗةة ةنفةةين ةةانن قةةاهن ةةدنر ةةمنكز ةةرنل ةة نننلميةةا ننلُةة ينانلتو ي ةة نفةةين 

أ هان نبخ ن دنرنالعننإلاهتًنىننلت ن ق من   نئيجارن لننزلننل نحعنانلًنا ن ج ي ننإلا ض ىنانإلاة نزو  نفةين

ةةةة  ن بملبةةةةعن  يحةةةةعنل ةةةةمنالٗةةةةا مننإلاهتًةةةةنىنلتهةةةةا لن  ةةةة ن قةةةةليمنأفٓةةةةلنن خةةةةل اتن ةةةةر نرح تةةةةهللاناتهةةةة يلنَا

به  لعنائأن  بن به٘ن دن ر نأحلثننلتقنياتنبويًلنن ةدننلة ر ننإلا ئنئل ن لننإلاو   اتننلت ن خُهللان

 .نل بنيحلن دنز رةنن خل عنايجو  انأكثرنتوقيًلن

 

https://sabq.org/jG3bJ2
https://sabq.org/jG3bJ2
https://sabq.org/jG3bJ2
https://sabq.org/jG3bJ2
https://sabq.org/jG3bJ2
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جبِؼخ ٔٛسحب رغزؼشض جتشثخ و١ٍبرٙب اٌ ذ١خ ثبدلؼشض اٌذٚيل ٌٍزؼ١ٍُ "
 اٌؼبيل

 " الي ٚسشخ باٌز١ّض يف اٌزؼ١ٍُ اٌ ذٟ

 

ةةةةتناكي ةةةةعنن جا وةةةةعنل ًةةةةإا ننلصةةةة يعنفةةةةينزا وةةةةعنألا  ةةةةرةننةةةة رةن نلةةةةلكت رةننةةةة  ننلهةةةةقاف  ن ج ئةةةةعن ننتوْ 

نانإلاإ   ننللالينل تو يمننلواليننلهاب نفين ن جا وعنا  رتهانفيننلك ياتننلص يع,نادلمنْ دنفوالياتننإلاوّ 

 ."مننلُ ياريعن نلت  زنفيننلتو ي

اأاضةة تننلةةةلكت رةن نلهةةةقاف ن ةةدن ةةةر ننل ريةةةعنأ ننإلا  مةةعننلو ئيةةةعننلهةةةو ريعن  ةة نبةةةأهمن  ح ةةةعن اريخيةةةعن

نلتحقيةةة ن لتٗةةة ي نن تُةةةارها,نا ةةةلن  لةةةتنفةةةينرؤي هةةةان  ةةة ننلتو ةةةيمننلوةةةالينلزنةةةا نن تُةةةارن درهةةة نا ن يةةةعننلنةةةٍ 

ةةةةا ن  نةةةةهللان ةةةةدنأ صةةةة ىنننةةةةتنارةن ةةةةدن ةةةةلرنتنأبنائهةةةةانائناتهةةةةا,ناأالةةةةتننلتو ةةةةيمنفةةةةين ًَّ نإلاجةةةةاالتننلٗزيةةةةعننهت اً ةةةةان ا

ا ٗ  ةةةةتنن.نلةةةل اةمننلتةةة نيقةةةة من  يهةةةاننإلاجت ةةةة نفةةةين  نز تةةةةهللانل تحةةةلياتننلصةةة يعنفةةةةيننلقةةة  نن  ةةةةاربنانلوًةةة يد

 نلهقاف نئل نر منا حن زننلت  زنفيننلتو يمننلُ ي,نئْافعنئل نننتخلنمننلتقنيةعنفيةهللا,ن اة ةع:ن لقةلنأظ ة تن

ننةةةةةتخلنمننلتقنيةةةةةعنفةةةةةيننلتو ةةةةةيمنن جةةةةةا عي,ناكةةةةة لمننلتو ةةةةةيمننإلاهةةةةةت  ,ناأج هةةةةةاننلوليةةةةةلن ةةةةةدننللرننةةةةةاتنأه يةةةةةعن

 .ؤلايجابينفينرف ن هت ىن خ زاتننلتو يم

تن ج ئعن  يعنٖة نألانةنا ن  يةلةننلك يةعن نلةلكت رةننبتهةامننإلااضة    ن ةدن ةر ن افينجناياننل ريعنننتوْ 

نن تنتنه هننلتقنيعنننل ائ تننلتو ي  ن حُع نا ٗزيقهللانفيننلتلر و,نانلت نتوت رنأا  
ً
  يعنٖ نأننا ن اإلايا

ننإلا ارنةةةةاتننلٗزيةةةةعننإلات  ةةةةزةنا جةةةة ئ همنن .ن  ليخةةةةعنبوةةةةلننليابةةةةا  افةةةةيندنتننلهةةةةيا نيةةةةاركتن  يةةةةعننلٗةةةة نبوةةةةّ 

نلنا  ةةةةعنفةةةةين ٗزيقةةةةاتننإلاحا ةةةةاةنفةةةةيننلتو ةةةةيم ن ةةةةل  هان ةةةةلي ةنب نةةةةا لنبكةةةةال ري مننلٗةةةة نان ج نحةةةةعنفةةةةيننلك يةةةةعن

 ." نللكت رةن ز رننلً  ن ي

دنأك رن  كدن حا اةنفيننلوالمننلة بن   مةهللانزا وةعنألا  ةرةننة رة ن ةل تننإلاةلي ةننلتنني يةعنل   كةدنألانةتادةنا 

نان ةة نحالةةعنئنةةوافيعن ةةاىنن  ٓةة رن  ظاتهةةان ةة ننإلاُةةابناف يةة نؤلانقةةادن   نةةا ننلناَةة  ن ج ئةةعنحيةةعنتوةةّ 

 . دن  كدننإلاحا اةنانلتلري ننله ي ب 

ةةةةتن نلةةةةلكت رةننةةةة انخا ئنةةةة ا يل ن ٓةةةة نهيبةةةةعننلتةةةةلر ونفةةةةين  يةةةةعننلت ةةةة ئ ن ج ئةةةةعن  يةةةةعننافةةةةيننل ريةةةةعن ْ 

 .نلت  ئن دن ر ننل ن  ناف رنض  نار لن ٗزيقاتن قنيعن ت  زةنبو  يعننلتو يمنانلتلري 

ن د:ن  خ ينزا وعن  رينت ,ن ئل نه نن خ لننإلاإ  َ ن قُلننزت ا ن لي ةنن جا وعن نللكت رةنهلىننلو يل نبكّلٍ

 .نلتو يم نلزحذننزلننلتواا ن  نزا وعنألا  رةنن رةاهيبعن ق يمن
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 ٌشإ٠خ اٌغؼٛد٠خ
ً
 7101 ِغب٠شح

جبِؼخ األِريح ٔٛسحب رٕظُ ٍِزمٝ اجلٛدح اٌضبٟٔ ثؼٕٛاْ ب شجيٛ "
 "اجلبِؼبد

 ةةةنظمنزا وةةةعنألا  ةةةرةننةةة رةنبنةةةتن زةةةلنل ح د,ننإلا تقةةةىننلخةةةا ينلتجةةة رةنبون ن :   يجةةة نن جا وةةةاتننلهةةةو ريع:ن

دننح ننلت  ز  ." نُعنننٗر ننلٖ 

ةةان ةةدنزا وةةعنألا  ةةرةننةة رةن ًَ  وقةةلننإلا تقةةى,نب  ايةةعن ةةلي ةنن جا وةةع,ننلةةلكت رةنهةةلىنبنةةتن ح ةةلننلو يةةل,نح 

 .4252ؤيعننلهو ريعبنتن زلنل ح د,ن   ن هاي ةننل ك ننح نر 

ةةةةةة ن ٗةةةةةةعنننةةةةةة رن يجيع نلتحقةةةةةة ننق ةةةةةةعنن  يةةةةةةعنفةةةةةةين نظ  ةةةةةةعنن جا وةةةةةةعنأ اري ًيةةةةةةانائرنرًيةةةةةةان  ا ا ةةةةةةتنن جا وةةةةةةعنبْ 

ا نظي ًيةةةةةا نلتت نكةةةةة ن ةةةةة نرؤي هةةةةةانارنةةةةةال هاننإلاهةةةةةتقز يعناتوةةةةةدحن كان هةةةةةانانةةةةة رن يجيعننإلا    ةةةةةعنبةةةةة  ن إنهةةةةةاتن

 .نلتو يمننلوالين ح ًيانارالًيا

,نا نا ًةةةةعنرارننإلاجت ةةةة ن4252   نَةةةةناتنن خ يجةةةةع,نب ةةةةانيت اشةةةة ىن ةةةة نرؤيةةةةعننإلا  مةةةةعيهةةةةلفننإلا تقةةةةىنإلانا ًةةةةعن

 .ن خار ينفين حليلن هارننلتخُُاتنائقائها

ا ه هلفننلقاة   ن   نأ  ا نن ج رةن   يلنتننلك ياتنانلو ارنتننإلاهانلة,ننل كيرت,نرةملهاتنألا هام,ن

 ." لي نتننل رن ل,ننإلا نزواتننللن  يات

ا التن  يلةنْ ا نن ج رةناا ت ارنألا اري  نفينزا وةعنألا  ةرةننة رةنبنةتن زةلنل ح د,ننلةلكت رةنأنة ا ن

نلًوينا ,نئ نن جا وعنرينتن ً اً انلتج رةنانلتأهلنلر ت ارنألا اري  ,ناأنظ عنن ج رة,نب  ايعن ةلي ةن

ْةةاننإلاجت عةةي,ناتوديةةةدنن جا وةةع نل فةة ن هةةت ىن خ زةةاتنن جا وةةعنانلنواليةةعننلتنظي يةةعننللن  يةةع ,نار ةةمننل 

 .  زلأننلتٗ ي نانلتحه  ننإلاهت  ,نارئ٘ن خ زاتنن جا وعنبه  ننلو لننلهو رب

ا الةةةةتن نلًةةةةوينا  ن ئ ننإلاًةةةة ا ن ًةةةة لن وةةةةاي رنانضةةةة عنار يقةةةةعنيت زةةةة ن ٗزيق ةةةةانفةةةةينن جا وةةةةع,ن ةةةةدن ةةةةر ن

باحتيازةةةةةةةاتننةةةةةةة  ننلو ةةةةةةةل,نن خٗةةةةةةة٘نانةةةةةةة رن يجيعننلتةةةةةةة ن ج ةةةةةةة ن ةةةةةةةانبةةةةةةة  ن  نة ةةةةةةةعن خ زةةةةةةةاتننلتو ةةةةةةةيمننلوةةةةةةةالين

 .انإلاهاه عنفيننلتن يعننإلاجت ويع,نالت ُ  ن   ننلت  زننلوال  ,نانل   فنفين ُافنن جا واتننلواإلايع

نأفٓةةةةلن ننلةةةةلاربننلخةةةةا ينلتجةةةة رة,نانلةةةة بنيهةةةةلفنلوةةةةّ  يُةةةةاح ننإلا تقةةةةىن ةةةةلةن ًةةةةاٖاتن ةةةةدنأه  ةةةةا:ننإلاوةةةةّ 

نتوديةةةةدنننٗر ةةةةعنن جا وةةةةعننحةةةة ننل ت  ةةةةزنا  مةةةة  نز يةةةة ننل ةةةةرن لنألا اري يةةةةعن ةةةةدننإلا ارنةةةةاتنفةةةةيننلك يةةةةات,نبغةةةةّ 

انةةةةةتنارةن ةةةةةدننإلا ارنةةةةةاتننإلات  ةةةةةزةنلزوٓةةةةة اننلةةةةةزؤ,نبٗ يقةةةةةةعننةةةةة  عنانةةةةة  وعن  مةةةةةدننلك يةةةةةاتن ةةةةةدنؤلابةةةةةةلن ن

ةان ةدنحيةذننن هةتنئليةهللاننإلا ارنةاتننإلات  ةزةنألا ة ى,نلتة ف رننل  ةتنان ج ةلنانإلاة نررن
ً
انلتحه  ننإلاهةت  ,نننٗر 

 .نإلااليع

نايتنةة رننإلا تقةةىنبةةةاإلا قهىنن  ةة نرب,ناهةةة نز هةةاتن خُُةةةعنل ك يةةاتننلتةة نفةةةاحتنبأفٓةةلننإلا ارنةةةاتنفةةين وةةةّ 

ن  ارناتهاننلهابقعنانكتهابن  رنتها3659-3658 ن ج رةنألاا ننل بنأ يمننلوامننلهاب   .هة,نادلمنلوّ 

خةةةعن نفةةةين  ح تةةةهللاننلخال223;::422انةةةملتمن مةةة يمننلقٗا ةةةاتنن  اَةةة عن  ةةة نيةةة ارةننظةةةامنئرنرةنن جةةة رةن ألايةةةدا 

 .هة,نا م يمننلك ياتننلت نحُ تن   نأك رن لرن دنانتجاباتنالنتبياناتنن ج رة3659-3658 ل وام
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  -75 - هـ0665 – سجب -0 ألاسبعاء

 م7102- ماسط

ذؼً الشياض ؤمير  جامعت”بـ الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى ًُ

 اليىم معاء ”هىسة

  

  -75 - هـ0665 – سجب -0 ألاسبعاء

 م7102- ماسط

ت باللغت املىاظشة جائضه جدصذ هىسه ألاميرة جامعه  وجائضة الاهجليًز

 الشياض معخىي  على مخدذزت ؤفضل

   

 

  -75 - هـ0665 – سجب -0 ألاسبعاء

 م7102- ماسط

 العالم في الخجشيبي الطبي الخعليم جداوي" هىسة جامعت"

   

 
 
 
 
 

 

  -75 - هـ0665 – سجب -0 ألاسبعاء

 م7102- ماسط

 اليىم هىسة ألاميرة جامعت معدؽفى جذؼين

  - 8 - هـ0665 – سجب - 5- ألاسبعاء

 م7102- ؤبشيل

 للبدىر فيصل امللً ومشهض هىسة ألاميرة جامعت بين حعاون  اجفاكيت

 العشبيت اللغت لخذمت

 01 - هـ0665 – سجب - 06 -الازىين

 م7102- ؤبشيل  -

 هىسة بجامعت الصحيت العلىم لباخثاث جائضة

 00 - هـ0665 – سجب - 06 الثالزاء

 م7102- ؤبشيل  -

 للخعليم الذولي واملعشض املاجمش في حؽاسن هىسة ألاميرة جامعت

 عمل وسػ بإسبع العابع العالي

 - هـ0665 – سجب - 02-الجمعت

 م7102- ؤبشيل  - 06

 الجامعي عبذهللا امللً ملعدؽفى دوليت جائضة

 - هـ0665 – سجب - 71 -الازىين

 م7102- ؤبشيل  -02

 خشيجى) بعىىان الثاوي الجىدة ملخلى جىظم هىسة ألاميرة جامعت

 (الخميز هدى الىطً اهطالق مىصت: الععىدًت الجامعاث

https://www.alarab-news.com/sa-News/article262137
https://www.alarab-news.com/sa-News/article262137
http://profilenews.net/?p=202634
http://profilenews.net/?p=202634
http://profilenews.net/?p=204954
http://profilenews.net/?p=204954
http://profilenews.net/?p=204954
http://profilenews.net/?p=206074
http://profilenews.net/?p=206074
http://profilenews.net/?p=206074
https://www.elbayan.co/arabic/post-533412/أمير-الرياض-يفتتح-مستشفى-الملك-عبدالله-بجامعة-الأميرة-نورة.html
https://www.elbayan.co/arabic/post-575601/8-خدمات-تأهيلية-وعلاجية-وبحثية-يوفرها-مركز-نمو-الطفل-بمستشفى-الملك-عبدالله-الجامعي.html
https://www.elbayan.co/arabic/post-575601/8-خدمات-تأهيلية-وعلاجية-وبحثية-يوفرها-مركز-نمو-الطفل-بمستشفى-الملك-عبدالله-الجامعي.html
http://www.sra7h.com/?p=317081
http://www.sra7h.com/?p=317081
http://adwaalwatan.com/3090639.html
http://adwaalwatan.com/3090639.html
http://www.brgnews.com/119164?mobile=1
http://www.brgnews.com/119164?mobile=1
http://www.arabstoday.net/211/230859-جامعة-نورة-تحاكي-التعليم-الطبي-التجريبي-في-العالم
http://saudied.com/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/?mobile=1
http://saudied.com/اتفاقية-تعاون-بين-جامعة-الأميرة-نورة-و/?mobile=1
http://saudied.com/اتفاقية-تعاون-بين-جامعة-الأميرة-نورة-و/?mobile=1
http://saudied.com/جائزة-لباحثات-العلوم-الصحية-بجامعة-نو/?mobile=1
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A7/?mobile=1
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A7/?mobile=1
http://saudied.com/جائزة-دولية-لمستشفى-الملك-عبدالله-الج/?mobile=1
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7/?mobile=1
http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7/?mobile=1


 

115 

 اٌؼٕٛاْ ربس٠  إٌشش اٌ ذ١فخ
- ؤبشيل  -76 - هـ0665 – سجب -70 -ألاخذ

 م7102

 شح لجائضة الشيادة للباخثاث في العلىم الصحيتجفخذ باب التر « جامعت هىسة»

  -76 - هـ0665 – سجب -70 -ألاخذ

 م7102- ؤبشيل

جامعت هىسة جخصذي لعذ الفجىة بين مخشجاث الخعليم وظىق 

 العمل

 

 

  -61 - هـ0665 – سجب -7 الخميغ

 م7102- ماسط

 التربىيت خليفت الؽيخ جائضة جدصذ هىسة ألاميرة جامعت

  - 5 - هـ0665 – سجب -00 -العبذ

 م7102- ؤبشيل

 العلىم في للباخثاث الشيادة جائضة" جطلم هىسة ألاميرة معتجا

 "الصحيت

  -76 - هـ0665 – سجب -70 -ألاخذ

 م7102- ؤبشيل

 بدضىس عذد مً ألاوادًمياث وظيذاث "
 
الحعنى" جليم اجخماعا

 ألاعماٌ

 00 - هـ0665 – سجب - 06 الثالزاء

 م7102- ؤبشيل  -

 ًفىص  بالشياض الجامعي عبذالعضيض بً عبذهللا امللً معدؽفى

 ألامشيىيت الجمعيت بجائضة

 

  -61 - هـ0665 – سجب -7 الخميغ

 م7102- ماسط

 بجامعت عبذهللا امللً معدؽفى في املشض ى ؤخذ ًضوس الشياض ؤمير

 هىسة ألاميرة

   

   

 

  -61 - هـ0665 – سجب -7 الخميغ

 م7102- ماسط

 الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى ًفخخذ الشياض مىطلت ؤمير

 ”هىسة“ بجامعت

   

 
 

 
 

  -61 - هـ0665 – سجب -7 الخميغ

 م7102- ماسط

 هىسة ألاميرة بجامعت الجامعي املعدؽفى ًفخخذ الشياض ؤمير

 - هـ0665 – سجب - 05 -العبذ

 م7102- ؤبشيل  - 08

 ”واملجخمع الحذًث إلاعالم“ سمم مبادسة حعخضيف هىسة جامعت

   

 

  -61 - هـ0665 – سجب -7 الخميغ

 م7102- ماسط

 هىسة ألاميرة بجامعت الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى افخخاح

 بالشياض

   

 

  -61 - هـ0665 – سجب -7 الخميغ

 م7102- ماسط

 التربىيت خليفت الؽيخ جائضة جدصذ هىسة ألاميرة جامعت

   

 

 -0 - هـ0665 – سجب -6 العبذ

 م7102- ؤبشيل 

 التربىيت خليفت الؽيخ جائضة جدصذ هىسة ألاميرة جامعت

   

 

  -7 - هـ0665 – سجب -8 ألاخذ

 م7102- ؤبشيل

 وليت ًضوسون هىسة ألاميرة جامعت في الفىشي  ألامً وخذة ؤعضاء

 الىطني لألمً هاًف

   

 

  - 8 - هـ0665 – سجب - 5- ألاسبعاء

 م7102- ؤبشيل

الخىخذ اضطشاباث مع الخعامل مفخاح املبىش الخذخل  

 الطفل همى مشهض ًىفشها وبدثيت وعالجيت جإهيليت خذماث 5

 الجامعي عبذهللا امللً بمعدؽفى

   

 

  - 8 - هـ0665 – سجب - 5- ألاسبعاء

 م7102- ؤبشيل

 الؽاسكت بجائضة جفىص   الصالح عائؽت. د" ماٌ" في الياجبت

 املاليت العلىم في الذهخىساه ألطشوخاث

   

http://saudied.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
https://saudied.com/جامعة-نورة-تتصدى-لسد-الفجوة-بين-مخرجات/?mobile=1
https://saudied.com/جامعة-نورة-تتصدى-لسد-الفجوة-بين-مخرجات/?mobile=1
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/546954.html
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/566404.html
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/566404.html
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/594887.html
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/594887.html
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/571885.html
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/571885.html
http://www.ajel.sa/file/أمير-الرياض-يزور-أحد-المرضى-في-مستشفى-الملك-عبدالله-بجامعة-الأميرة-نورة
http://www.ajel.sa/file/أمير-الرياض-يزور-أحد-المرضى-في-مستشفى-الملك-عبدالله-بجامعة-الأميرة-نورة
http://grbeih.com/archives/959949
http://grbeih.com/archives/959949
https://almaydan2.net/?p=683478
http://almaydan2.net/?p=684028
http://www.noonews.com/افتتاح-مستشفى-الملك-عبدالله-الجامعي-ب/
http://www.noonews.com/افتتاح-مستشفى-الملك-عبدالله-الجامعي-ب/
http://www.elshabab.net/world/45758/جامعة-الأميرة-نورة-تحصد-جائزة-الشيخ-خليفة-التربوية
https://gaya-sa.org/جامعة-الأميرة-نورة-تحصد-جائزة-الشيخ-خل/?mobile=1
http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=28042%20-%20.WN0rysJ7_fc.twitter#.WONcMk1f3cs
http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=28042%20-%20.WN0rysJ7_fc.twitter#.WONcMk1f3cs
http://mobile.alweeam.com.sa/458596
http://mobile.alweeam.com.sa/458596
http://mobile.alweeam.com.sa/458596
http://www.maaal.com/archives/20170404/89518
http://www.maaal.com/archives/20170404/89518
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 0 - هـ0665 – سجب - 5 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  -

 فىص  الىىيذ بذولت للطالباث الثاوي والعلمي الثلافي امللخلى في

 والثاهيت ألاولى باملشاهض هىسة ألاميرة جامعت طالباث

 - هـ0665 – سجب - 76 -الخميغ 

 م7102-ؤبشيل   -71

 جامعت ألاميرة هىسة جىكع زالر اجفاكياث عامليت

  

 - هـ0665 – سجب -75 -الثالزاء 

م7102- ؤبشيل  -78  

 جامعت ألاميرة هىسة جدصل على الاعخماد ألاوسوبي مً ؤوادًميت

 العىسبىن “باسيغ 

 - هـ0665 – سجب - 71 -الازىين

 م7102- ؤبشيل  -02

 الهىلىذًت ؤوجشخذ وجامعت هىسة ألاميرة جامعت بين حعاون  اجفاكيت

  

 

  - 5 - هـ0665 – سجب -00 -العبذ

 م7102- ؤبشيل

ألاميرة جائضة) جطلم الشخمً عبذ بيذ هىسة ألاميرة جامعت  

 اململىت معخىي  على ألاولى( اليعائي للخميز الشخمً عبذ بيذ هىسة

   

 

  - 5 - هـ0665 – سجب - 07 -ألاخذ

 م7102- ؤبشيل

 العلىم في للباخثاث الشيادة جائضة" جطلم هىسة ألاميرة جامعت

 "الصحيت

 01 - هـ0665 – سجب - 06 -الازىين

 م7102- ؤبشيل  -

ملشضاه وسكيت ال سخلت ًىفش الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى  

   

 

  - 5 - هـ0665 – سجب - 07 -ألاخذ

 م7102- ؤبشيل

 للباخثاث الشيادة جائضة" جطلم هىسة ألاميرة جامعت - خليجيت اخباس

الصحيت العلىم في " 

   

 

 01 - هـ0665 – سجب - 06 -الازىين

 م7102- ؤبشيل  -

الصحيت العلىم في للباخثاث الشيادة جائضة» جطلم هىسة جامعت » 

   

 

 01 - هـ0665 – سجب - 06 -الازىين

 م7102- ؤبشيل  -

هىسة بجامعت الصحيت العلىم لباخثاث جائضة  

  - 00 - هـ0665 – سجب -05 -ألاخذ

 م7102- ؤبشيل

الشكميت املىخبت عضىيت بلى جىضم هىسة ألاميرة جامعت  

   

 

 01 - هـ0665 – سجب - 06 -الازىين

 م7102- ؤبشيل  -

هىسة بجامعت املشؤة صحت في للباخثاث جائضة  

 

   

 

 00 - هـ0665 – سجب - 06 الثالزاء

 م7102- ؤبشيل  -

 الجمعيت جائضة على ًدصل الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى

الصحيت املعلىماث بداسة لىظم ألامشيىيت  

  -76 - هـ0665 – سجب -70 -ألاخذ

 م7102- ؤبشيل

جامعت هىسة" جفخذ باب الترشح لجائضة الشيادة للباخثاث في العلىم 

 الصحيت

 

 00 - هـ0665 – سجب - 06 الثالزاء

 م7102- ؤبشيل  -

 واملجخمع( الحذًث إلاعالم) سمم مبادسة حعخضيف هىسة جامعت

 

 00 - هـ0665 – سجب - 06 الثالزاء

 م7102- ؤبشيل  -

الجمعيت معدؽفى امللً عبذهللا الجامعي ًدصل على جائضة 

 ألامشيىيت لخىظيم بداسة املعلىماث الصحيت

   

 

 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

 بداسة في دولّيت جائضة ًىاٌ الجامعي عبذهللا امللً معدؽفى

 الصحّيت املعلىماث

   

http://sofaraa.net/archives/147712
http://sofaraa.net/archives/147712
http://sofaraa.net/archives/147894
http://sofaraa.net/archives/147894
http://sofaraa.net/archives/147950
http://sofaraa.net/archives/147950
http://sofaraa.net/archives/147873
https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/KfuNews/dispform.aspx?ID=4945
https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/KfuNews/dispform.aspx?ID=4945
http://ar.alshbaka.net/world/postid-569420
http://ar.alshbaka.net/world/postid-569420
https://ar.alshbaka.net/arabic/postid-573612
http://www.paresnews.com/gulf-news/212136.html
http://www.paresnews.com/gulf-news/212136.html
http://www.mapnews.com/2088178/
http://alharajh.com/14516
http://alharajh.com/15125
http://www.alkharjonline.net/news-action-show-id-46636.htm
http://www.elfagr.org/2543163
http://www.elfagr.org/2543163
http://www.elfagr.org/2558146
http://www.elfagr.org/2558146
http://www.ksa2d.com/new/s/40598
http://freeswcc.com/ar/?p=93485
http://freeswcc.com/ar/?p=93485
https://www.almowaten.net/?p=108132
https://www.almowaten.net/?p=108132
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 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

 (واملجخمع الحذًث إلاعالم) سمم مبادسة حعخضيف هىسة جامعت

   

 

 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

 (واملجخمع الحذًث إلاعالم) سمم مبادسة حعخضيف هىسة جامعت

   

 

 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

 (واملجخمع الحذًث إلاعالم) سمم مبادسة حعخضيف هىسة جامعت

   

 

 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

جامعت ألاميرة هىسة حؽاسن باملعشض واملاجمش الذولي للخعليم العالي 

 العابع

   

 

 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

 للخعليم الذولي واملاجمش باملعشض حؽاسن هىسة_ألاميرة_جامعت#

 العابع العالي

   

 

 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

 هىسة ألاميرة جائضة في للمؽاسهت ميعىباتها جذعى الجىف جامعت

 اليعائي للخميز الشخمً عبذ بيذ

   

 

 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

 (واملجخمع الحذًث إلاعالم) سمم مبادسة حعخضيف هىسة جامعت

   

 

 - هـ0665 – سجب - 05 -العبذ

 م7102- ؤبشيل  - 08

 الهىلىذًت ؤوجشخذ وجامعت هىسة ميرةألا  جامعت بين حعاون  اجفاكيت

   

 

 - هـ0665 – سجب - 05 -العبذ

 م7102- ؤبشيل  - 08

 عامليت اجفاكياث زالر جىكع هىسة ألاميرة جامعت

   

 

 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

 (واملجخمع الحذًث إلاعالم) سمم مبادسة اطللذ هىسة جامعت

  

 - هـ0665 – سجب -75 -الثالزاء 

 م7102- ؤبشيل  -78

هىسة جدصل على الاعخماد  عمادة خذمت املجخمع بجامعت ألاميرة

 ألاوسبي

 

 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

 (واملجخمع الحذًث إلاعالم) سمم مبادسة حعخضيف هىسة جامعت

   

 

 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

جامعت  هىسة " حعخعشض ججشبت ولياتها الصحيت باملعشض الذولي 

 للخعليم العالي"

   

 

 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

 (واملجخمع الحذًث إلاعالم) سمم مبادسة حعخضيف هىسة جامعت

   

 

 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

 (واملجخمع الحذًث إلاعالم) سمم مبادسة حعخضيف هىسة جامعت

   

http://alraynews.net/6340398.htm
http://kharjhome.com/884922328.html
http://wasel-news.com/?p=163691
http://www.saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=89856
http://www.saudialyoum.com/NewsDetails.aspx?NewsID=89856
http://qadaya.org/32661/
http://qadaya.org/32661/
http://www.al-alya.org/16696.html
http://www.al-alya.org/16696.html
http://almnatiq.net/399133/?mobile=1
http://saudiatv.sa/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/14-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/9971-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://mvrmedia.net/main/Content/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-ثلاث-اتفاقيات-عالمية/
http://inma.net.sa/98271/
http://inma.net.sa/99982/
http://inma.net.sa/99982/
http://www.kharjnews.com/news-action-show-id-97667.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.dawriyah.com/newsdetails.aspx?id=6336236
http://www.dawriyah.com/newsdetails.aspx?id=6336236
http://www.alkharjnet.net/248014.html
http://shulanews.com/?p=52089
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 اٌؼٕٛاْ ربس٠  إٌشش اٌ ذ١فخ

 

 - هـ0665 – سجب - 00 -الخميغ

 م7102- ؤبشيل  - 06

 (واملجخمع الحذًث إلاعالم) سمم مبادسة حعخضيف هىسة جامعت

   

 

  - 00 - هـ0665 – سجب -05 -ألاخذ

 م7102- ؤبشيل

 الشكميت املىخبت مع اجفاكيت جىكع هىسة ألاميرة جامعت

   

 

  - 00 - هـ0665 – سجب -05 -ألاخذ

 م7102- ؤبشيل

 الشكميت املىخبت مع اجفاكيت جىكع هىسة ألاميرة جامعت

   

 

  - 00 - هـ0665 – سجب -05 -ألاخذ

 م7102- ؤبشيل

 الشكميت واملىخبت هىسة ألاميرة جامعت بين اجفاكيت جىكيع

   

 

  - 00 - هـ0665 – سجب -05 -ألاخذ

 م7102- ؤبشيل

 الشكميت املىخبت عضىيت بلى جىضم هىسة ألاميرة جامعت

   

 

 - هـ0665 – سجب - 71 -الازىين

 م7102- ؤبشيل  -02

 الشكميت املىخبت مع اجفاكيت جىكع هىسة ألاميرة جامعت

   

 

 - هـ0665 – سجب - 71 -الازىين

 م7102- ؤبشيل  -02

 الشكميت املىخبت عضىيت بلى جىضم هىسة ألاميرة جامعت

   

 

 - هـ0665 – سجب - 70 -الثالزاء

 م7102- ؤبشيل  -05

 ظلمان امللً بمعدؽفى املشض ى ًثلفً هىسه ألاميرة جامعت طالباث

 

  -76 - هـ0665 – سجب -70 -ألاخذ

 م7102- ؤبشيل

 جامعت هىسة جطلم جائضة الشيادة للباخثاث في العلىم الصحيت

 

  -76 - هـ0665 – سجب -70 -ألاخذ

 م7102- ؤبشيل

اث في العلىم جامعت ألاميرة هىسة جطلم جائضة الشيادة للباخث

 الصحيت

   

 

 - هـ0665 – سجب -72 -الازىين 

م7102- ؤبشيل  -76  

ألاسبعاء « الحعنى»اجخماع ألعضاء الجمعيت العلميت الععىدًت 

 امللبل

   

 

 - هـ0665 – سجب -72 -الازىين 

م7102- ؤبشيل  -76  

عام/ ألاميرة مىض ي بيذ خالذ جشعى خفل خصٌى جامعت ألاميرة 

 هىسة على الاعخماد ألاوسوبي مً ؤوادًميت باسيغ

   

 

 - هـ0665 – سجب -72 -الازىين 

م7102- ؤبشيل  -76  

 7102ميرة هىسة جدخفي باليىم العاملي للىخاب جامعت ألا 

 

   

 

 - هـ0665 – سجب -75 -الثالزاء 

م7102- ؤبشيل  -78  

عمادة خذمت املجخمع والخعليم املعخمش بجامعت ألاميرة هىسة جدخفي 

 الاوسبيلحصىلها على الاعخماد 

   

 

 - هـ0665 – سجب -75 -الثالزاء 

م7102- ؤبشيل  -78  

طلم فعاليت اليىم العاملي للخىخذ.. الخميغ
ُ
 جامعت هىسة ج

http://www.eshraqlife.net/157972.html
http://www.noonews.com/جامعة-الأميرة-نورة-توقع-اتفاقية-مع-الم/
http://www.almubasher24.com/news_one/
https://marsadamny.com/articles/9911/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88/
http://www.daralakhbar.com/news/2017/04/16/4345634/articles/11939987/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.arriyadh.com/ar/Content/TestTabs/----------/getdocument.aspx?f=/openshare/ar/Content/TestTabs/----------/1--2-62.doc_cvt.htm
https://mobile.alkhafji.news/2017/04/16/329577.html
http://www.fajr.sa/75760
http://www.eyesalwatan.com/1776/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.eyesalwatan.com/1776/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.faifaonline.net/portal/2017/04/20/345086.html?mobile=1
http://www.faifaonline.net/portal/2017/04/20/345086.html?mobile=1
http://mobile.twasul.info/779781/
http://mobile.twasul.info/779781/
http://ksa-watan.com/archives/52245
http://ksa-watan.com/archives/52245
https://www.watny1.com/2017/04/23/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84-3/
https://www.asrarmag.com/93391/جامعة-الأميرة-نورة
https://www.asrarmag.com/93391/جامعة-الأميرة-نورة
http://celwan.com/archives/9365
http://celwan.com/archives/9365
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 األ جبس يف اجملالد

 اٌؼٕٛاْ ربس٠  إٌشش اجملٍخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  -61 -هـ 0665 –سجب  -7الخميغ 

 م7102-ماسط 
 ؤمير الشياض ًفخخذ معدؽفى امللً عبذهللا بً عبذالعضيض في جامعت هىسة

  -61 -هـ 0665 –سجب  -7الخميغ 

 م7102-ماسط 
 خليفت التربىيت"جامعت هىسة جدصذ "جائضة الؽيخ 

  -61 -هـ 0665 –سجب  -7الخميغ 

 م7102-ماسط 
 ميعىباث جامعت هىسة ًضسن وليت هاًف لألمً الىطني

  -6 -هـ 0665 –سجب  - 0 -الازىين

 م7102-ؤبشيل 
 مجلغ اظدؽاسي للمشض ى ورويهم" في معدؽفى امللً عبذهللا

  - 0 -هـ 0665 –سجب  - 5 -الخميغ

 م7102-ؤبشيل 
 الجامعياملذسظت املفخىخت لخطىيش الشعاًت الصحيت" في معدؽفى هىسة 

  - 01 -هـ 0665 –سجب  - 06 -الازىين

 م7102-ؤبشيل 
 جامعت هىسة جطلم "جائضة الشيادة للباخثاث في العلىم الصحيت"

  - 01 -هـ 0665 –سجب  - 06 -الازىين

 م7102-ؤبشيل 
 في "مىلز الللب"  7060

 
 مخذسبا

  - 00 -هـ 0665 –سجب  - 06الثالزاء 

 م7102-ؤبشيل 

 

 ظعىدًت جفىص بجائضة الؽاسكت ألطشوخاث الذهخىساة

  - 07 -هـ 0665 –سجب  - 08 -الاسبعاء

 م7102-ؤبشيل 
 "معدؽفى امللً عبذهللا" ًدصذ جائضة "هظم املعلىماث الصحيت"

  - 06 -هـ 0665 –سجب  - 00 -الخميغ

 م7102-ؤبشيل 
 جامعت ألاميرة هىسة حعخعشض الشوبىث الخعليمي "خصت"

  -02 -هـ 0665 –سجب  - 71 -الازىين

 م7102-ؤبشيل 
 اجفاكيت حعاون بين "جامعت هىسة" وؤوجشخذ الهىلىذًت

  -71 -هـ 0665 –سجب  - 76 -الخميغ 

 م7102-ؤبشيل 
 جامعت ألاميرة هىسة حعلذ ملخلى املشؤة في سيادة ألاعماٌ

 
  -76 -هـ 0665 –سجب  - 72 -الازىين 

 م7102-ؤبشيل 
 جامعت ألاميرة هىسة جطلم فعاليت في "اليىم العاملي للخىخذ

 

  -61 -هـ 0665 –سجب  -7الخميغ 

 م7102-ماسط 
 افخخاح معدؽفى امللً عبذهللا الجامعي في جامعت ألاميرة هىسة

-ؤبشيل   - 00 -هـ 0665 –سجب  - 06الثالزاء 

 م7102

 

 جامعت هىسة جطلم جائضة " الشيادة للباخثاث في العلىم الصحيت"

 
-ؤبشيل   -77 -هـ 0665 –سجب  - 78 -العبذ

 م7102

 

 جامعت هىسة جدخضً ؤهبر هشهفاٌ ؤلعاب جشفيهي

 
  

 

-ماسط   -60 -هـ 0665 –سجب  -6الجمعت 

 م7102
 "إلاعالم الجذًذ" بجامعت ألاميرة هىسة ًدصذ جائضة "خليفت التربىيت"

   

 
 

-ؤبشيل   - 00 -هـ 0665 –سجب  - 06الثالزاء 

 م7102
 سة جطلم جائضة الشيادة في العلىم الصحيتجامعت ألاميرة هى 

 

-ؤبشيل   -05 -هـ 0665 –سجب  - 77 -الاسبعاء

 م7102
 جامعت ألاميرة هىسة جىظم امللخلى الثاوي للجىدة

 

http://www.sayidaty.net/node/547146
http://www.sayidaty.net/node/547146
http://www.sayidaty.net/node/547256
http://www.sayidaty.net/node/547706
http://www.sayidaty.net/node/547706
http://www.sayidaty.net/node/548656
http://www.sayidaty.net/node/548656
http://www.sayidaty.net/node/550001
http://www.sayidaty.net/node/551416
http://www.sayidaty.net/node/551416
http://www.sayidaty.net/node/551351
http://www.sayidaty.net/node/551706
http://www.sayidaty.net/node/551706
http://www.sayidaty.net/node/552306
http://www.sayidaty.net/node/552306
http://www.sayidaty.net/node/553451
http://www.sayidaty.net/node/553451
http://www.sayidaty.net/node/554261
http://www.sayidaty.net/node/554261
http://www.sayidaty.net/node/556861
http://www.sayidaty.net/node/556861
http://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/543146-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/543146-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.hiamag.com/node/557591
http://www.hiamag.com/node/557591
http://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/562891-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A
http://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/562891-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A
http://www.lahaonline.com/articles/view/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9--%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-/52946.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9--%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-/52946.htm
http://www.rowadalaamal.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9
https://goo.gl/Svja6z
https://goo.gl/Svja6z
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احملليت والتغطياث  إحصائيت عامت لألخبار ادلنشىرة يف الصحف
 اإلعالميت
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 227: هـ1438جممىع االخبار ادلنشىرة لشهر رجب 

 عدد االخبار
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 إحصائيت النشر الصحفي ألخبار األشهر ادلاضيت
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 إعذاد وتنسيك: 
 إدارة اإلعالم  فريك عمل 

 

  PNUMedia : يف الشبكاثاخلاص معرفنا  
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