




 
خفذث اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ، واإلامل٢ت اإلإشبُت مُذالُخين رهبِخين في أوإلابُاد 

الُاث الّشبي ألاو٥ ، الزي اخخخمذ ّ٘الُاجه الُىم ، بٙىذٛ  بدمىس ، حذة  ظىُ٘دُلالٍش
ىد الذو٥ اإلاؽاس٠ت ،  ذد مً ٜىاـل ، وسؤظاء ٘و مذًش ِام الخّلُم بجذة ِبذهللا الثٝٙي ، ِو

ت  ُاداث حّلُمُت وجشبٍى خُث أخشص الىالب أظّذ خامذ ِبذالشؤٗو مً مذاسط داس ال٢ٙش ، ٜو
بخّلُم حذة اإلاُذالُت الزهبُت لألوإلابُاد بخدُٝٝه الذسحت ال٣املت في اخخباس اإلاعابٝت ، ُ٘ما 

 .خفل الىالب مدمذ خير هللا مً ممل٢ت اإلإشب أًما ِلى اإلاُذالُت الزهبُت
ًِ ظّادجه بىجاح ألاوإلابُاد وجدُٝٞ الهذٗ ألاظمى مً ، وأِشب مذًش ِام الخّلُم بجذة

 أن جىٍُم اإلامل٢ت لألوإلابُاد
ً
 لذوسها اإلادىسي الّشبي في اإلاجاالث ، ئٜامخه، مإ٠ذا

ً
ًأحي امخذادا

ٙت بين أبىاء الذو٥ الّشبُت اإلاؽاس٠ين   باإلاىا٘عاث الؽٍش
ً
، ١ا٘ت ، ومجها اإلاجا٥ الّلمي ، مؽُذا

لىا لهزه اإلاشخلت اإلاخٝذمت مً ألاوإلابُاد ً ٠ىنهم ـو  حمُْ اإلاؽاس٠ين ٘ائٍض
ً
 .ِادا

اظخّشاك مشاخل ألاوإلابُاد ِبر مؽاهذة ُ٘لم وزائٝي ًِ ، وجخلل الحٙل الخخامي لألوإلابُاد 
المُت ٠ما جخلله في بذاًت خٙل جذؼِىه مً ٜبل مّالي هائب ، الّٙالُاث مً ئِذاد اللجىت ؤلِا

ىد اإلاؽاس٠ت ، ، وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي   مً اخخباساث وصٍاساث لل٘ى
ً
ِذدا

 مً والب ووالباث مذاسط حذة خال٥ 
ً
باإللا٘ت لجهىد لجان ألاوإلابُاد ، ُ٘ما ّٜذم ِذدا

خا"الحٙل   .لخىدٌْ الى٘ىد اإلاؽاس٠ت" أوبٍش
أزنى سئِغ اللجىت الّلمُت لألوإلابُاد الذ٠خىس ٘ىصي الز٠ير ِلى هجاح جىٍُم ، مً حاهبه 

 
ً
الُاث ِلى معخىي الّالم الّشبي ، مؽُذا ألاوإلابُاد الزي ٌّذ ألاو٥ مً هىِه في مجا٥ الٍش

 دٜت الاخخباساث ، والاخخباساث ، بأِماء اللجان الّلمُت 
ً
واللجان الّاملت في الخىٍُم ، مإ٠ذا

في الخّامل مْ أوساٛ ئحاباث الىلبت بمٝاًِغ ِالُت الذٜت واإلاىلىُِت جماهي جل٤ اإلاّمى٥ 
اث الىلبت الّشب ١اهذ  مشجّٙت ما ًبّث  -وهلل الحمذ  -بها في ألاوإلابُاد الّاإلاي ، وأن معخٍى

 .ِلى الاومئىان لىٍم الخّلُم الّشبُت
خُث ٘اص باإلاُذالُاث الٙمُت الىالب ِمش ، الىخائج الجهائُت ، وأِلىذ اللجىت الّلمُت لألوإلابُاد 

مدمذ خبِب هللا مً اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ، والىالبان هضاس الٕضا٥ ومدمذ ال٢ُٙل مً 
ت الىالبان أيهم  وآدم أخمذ مً  أبىُِذاإلامل٢ت اإلإشبُت ، في خين خفذ اإلاُذالُاث البروهٍض

م مىير مً ، جىوغ  و٠زل٤ الىالبت زىاء الحُذسي مً اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ، والىالب ٠ٍش
 .والىالب الخلُل الحبس ي مً ظلىىت ِمان، لبىان 

 



خفذث اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت واإلامل٢ت اإلإشبُت اإلاُذالُخين 
الُاث الّشبي ألاو٥ الزي اخخخم ـباح  الزهبُت في أوإلابُاد الٍش

ُدُلالُىم في ٘ىذٛ   .حذة ال٢ىسهِؾ ظ٘ى

وخفل الىالب أظّذ خامذ ِبذالشؤٗو مً مذاسط داس ال٢ٙش 
ِلى اإلاُذالُت الزهبُت وأًما اإلاُذالُت الزهبُت ” حّلُم حذة“

لخدُٝٝه الذسحت ال٣املت في اخخباس معابٝت ألاوإلابُاد، ُ٘ما 
خفل الىالب مدمذ خير هللا مً ممل٢ت اإلإشب أًما ِلى 

 .اإلاُذالُت الزهبُت

وأِشب مذًش ِام الخّلُم في مداٍ٘ت حذة ِبذهللا بً أخمذ 
الثٝٙي أِشب ًِ ظّادجه بىجاح ألاوإلابُاد وجدُٝٞ الهذٗ 

ألاظمى مً ئٜامتها، مإ٠ًذا أن جىٍُم اإلامل٢ت لألوإلابُاد امخذادا 
لذوسها اإلادىسي في لم ؼمل الّشب في ١ا٘ت اإلاجاالث ومجها 

ٙت بين ١ا٘ت أبىاء  اإلاجا٥ الّلمي، ومؽًُذا باإلاىا٘عاث الؽٍش
ً ٠ىنهم  الذو٥ الّشبُت اإلاؽاس٠ين، مّخبًرا حمُْ اإلاؽاس٠ين ٘ائٍض

لىا لهزه اإلاشخلت اإلاخٝذمت مً ألاوإلابُاد  .ـو

واؼخمل الحٙل الخخامي لألوإلابُاد ِلى ُ٘لم وزائٝي ًِ 
المُت اظخّشك مشاخل  الّٙالُاث مً ئِذاد اللجىت ؤلِا

ألاوإلابُاد بذاًت مً خٙل الخذؼين مً ٜبل مّالي هائب وصٍش 
الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي وما جخلله مً اخخباساث 

ىد اإلاؽاس٠ت باإللا٘ت لجهىد لجان ألاوإلابُاد  .وصٍاساث لل٘ى

٠ما ٜذم ِذد مً والب ووالباث مذاسط حذة خال٥ الحٙل 
خا ىد اإلاؽاس٠ين، مً حاهبه أزنى سئِغ اللجىت  أوبٍش لخىدٌْ ال٘ى

الّلمُت لألوإلابُاد الذ٠خىس ٘ىصي الز٠ير ِلى هجاح جىٍُم 
الُاث ِلى  ه في مجا٥ الٍش ّذ ألاو٥ مً هِى ٌُ ألاوإلابُاد الزي 

 .معخىي الّالم الّشبي

 

 

–

الُاث  خفذث العّىدًت واإلإشب اإلاُذالُت الزهبُت في أوإلابُاد الٍش
الّشبي ألاو٥، الزي اخخخم ـباح الُىم ، الخمِغ، في ٘ىذٛ 

ُدُل حذة ال٢ىسهِؾ بدمىس مذًش الخّلُم بجذة ِبذهللا  ظ٘ى
ُاداث  ىد الذو٥ اإلاؽاس٠ت ٜو ذد مً ٜىاـل وسؤظاء ٘و الثٝٙي ِو

ت  .حّلُمُت وجشبٍى
وخٝٞ الىالب أظّذ خامذ ِبذالشؤٗو مً مذاسط داس ال٢ٙش 

اإلاُذالُت الزهبُت لألوإلابُاد بخدُٝٝه الذسحت ال٣املت في " حّلُم حذة"
اخخباس اإلاعابٝت، ُ٘ما خفل الىالب مدمذ خير هللا مً ممل٢ت 

 .اإلإشب أًما ِلى اإلاُذالُت الزهبُت
ا٥ ِبذهللا الثٝٙي ئن جىٍُم اإلامل٢ت لألوإلابُاد امخذاد لذوسها  ٜو

اإلادىسي الّشبي في ١ل اإلاجاالث ومجها اإلاجا٥ الّلمي، مؽُذا 
ٙت بين ١ل أبىاء الذو٥ الّشبُت اإلاؽاس٠ين مّخبرا  باإلاىا٘عاث الؽٍش
لىا لهزه اإلاشخلت اإلاخٝذمت مً  ً ٠ىنهم ـو حمُْ اإلاؽاس٠ين ٘ائٍض

 ".ألاوإلابُاد
و١ان الحٙل الخخامي لألوإلابُاد اؼخمل ِلى ُ٘لم وزائٝي ًِ 

المُت اظخّشك مشاخل ألاوإلابُاد  الّٙالُاث مً ئِذاد اللجىت ؤلِا
بذاًت مً خٙل الخذؼين مً ٜبل هائب وصٍش الخّلُم، الذ٠خىس 

ىد  ِبذالشخمً الّاـمي وما جخلله مً اخخباساث وصٍاساث لل٘ى
اإلاؽاس٠ت، باإللا٘ت لجهىد لجان ألاوإلابُاد، ٠ما ٜذم ِذدا مً والب 

خاووالباث مذاسط حذة خال٥ الحٙل   .لخىدٌْ الى٘ىد اإلاؽاس٠ت أوبٍش
مً حاهبه أزنى سئِغ اللجىت الّلمُت لألوإلابُاد الذ٠خىس ٘ىصي الز٠ير 

ه في مجا٥  ِلى هجاح جىٍُم ألاوإلابُاد، الزي ٌّذ ألاو٥ مً هِى
الُاث ِلى معخىي الّالم الّشبي، مؽُذا ب٣ل أِماء اللجان  الٍش

الّلمُت والاخخباساث واللجان الّاملت في الخىٍُم، مإ٠ذا دٜت 
الاخخباساث في الخّامل مْ أوساٛ ئحاباث الىلبت بمٝاًِغ ِالُت 

ُت وجماهي جل٤ اإلاّمى٥ بها في ألاوإلابُاد الّاإلاي،  الذٜت واإلاىلِى
اث الىلبت الّشب مشجّٙت ما ًبّث ِلى  مؽيًرا ئلى أن معخٍى

 .الاومئىان لىٍم الخّلُم الّشبُت

 

 



خفذث اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت واإلامل٢ت اإلإشبُت اإلاُذالُخين 
الُاث الّشبي ألاو٥ الزي اخخخم ـباح الُىم  الزهبُت في أوإلابُاد الٍش

ُدُلفي ٘ىذٛ  حذة ال٢ىسهِؾ بدمىس مذًش ِام الخّلُم بجذة  ظ٘ى
ىد الذو٥ اإلاؽاس٠ت  ذد مً ٜىاـل و وسؤظاء ٘و ِبذهللا الثٝٙي ِو

ت  ُاداث حّلُمُت وجشبٍى  .ٜو
حّلُم “وخٝٞ الىالب أظّذ خامذ ِبذالشؤٗو مً مذاسط داس ال٢ٙش 

اإلاُذالُت الزهبُت لألوإلابُاد بخدُٝٝه الذسحت ال٣املت في اخخباس ” حذة
اإلاعابٝت، ُ٘ما خفل الىالب مدمذ خير هللا مً ممل٢ت اإلإشب أًما 

 .ِلى اإلاُذالُت الزهبُت
مذًش ِام الخّلُم في مداٍ٘ت حذة ِبذهللا بً أخمذ الثٝٙي أِشب 

ًِ ظّادجه بىجاح ألاوإلابُاد وجدُٝٞ الهذٗ ألاظمى مً ئٜامتها 
مإ٠ذا أن جىٍُم اإلامل٢ت لألوإلابُاد امخذادا لذوسها اإلادىسي الّشبي في 
ٙت بين  ١ا٘ت اإلاجاالث ومجها اإلاجا٥ الّلمي، مؽُذا باإلاىا٘عاث الؽٍش

 ً ١ا٘ت أبىاء الذو٥ الّشبُت اإلاؽاس٠ين مّخبرا حمُْ اإلاؽاس٠ين ٘ائٍض
لىا لهزه اإلاشخلت اإلاخٝذمت مً ألاوإلابُاد   .“٠ىنهم ـو

و١ان الحٙل الخخامي لألوإلابُاد اؼخمل ُ٘لما وزائُٝا ًِ الّٙالُاث 
المُت اظخّشك مشاخل ألاوإلابُاد بذاًت مً  مً ئِذاد اللجىت ؤلِا

خٙل الخذؼين مً ٜبل مّالي هائب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً 
ىد اإلاؽاس٠ت باإللا٘ت  الّاـمي وما جخلله مً اخخباساث وصٍاساث لل٘ى

لجهىد لجان ألاوإلابُاد، ٠ما ٜذم ِذد مً والب ووالباث مذاسط 
خاحذة خال٥ الحٙل   .لخىدٌْ الى٘ىد اإلاؽاس٠ت  أوبٍش

 

 مً مفذسه
ً
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"  داس ال٢ٙش"الىالب أظّذ خامذ ِبذالشؤٗو مً مذاسط خٝٞ 
الُاث_أوإلابُاد#بجذة اإلاش٠ض ألاو٥ في  وخفل ِلى  ألاو٥ _الّشبي_الٍش

اإلاُذالُت الزهبُت، ُ٘ما خفل الىالب ِمش مدمذ ِمش خبِب هللا 
ِلى اإلاُذالُت الٙمُت، وهالذ الىالبت زىاء خالذ الحُذسي اإلاُذالُت 

ت  .البروهٍض

الُاث الّشبي ألاو٥  ، الزي هٍمخه 2018و١اهذ ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش
وصاسة الخّلُم بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم، 

واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم، وم٢خب التربُت الّشبي 
ٜذ اهىلٝذ ، لذو٥ الخلُج واظخما٘خه ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة

اًت وصٍش الخّلُم الذ٠خىس أخمذ بً مدمذ  ألاخذ اإلااض ي جدذ ِس
الِّس ى، وبدمىس هائب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي 

ىد اإلاؽاس٠ت ذد مً الُٝاداث الخّلُمُت وسؤظاء وأِماء ال٘ى  .ِو

 21 - 17دولت ِشبُت وأُٜم خال٥ الٙترة مً  13وؼاس٠ذ في ألاوإلابُاد 
مبر  29 - 25هـ اإلاىا٘ٞ 1440سبُْ ألاو٥  م بمٝش ٘ىذٛ 2018ه٘ى

ُدُل"  ".حذة ظ٘ى

ُت التي حؽاٟس بها  ٌؽاس أن جىٍُم ألاوإلابُاد ًأحي لمً البرامج الىِى
وصاسة الخّلُم لالسجٝاء باإلاعخىي الّلمي للىالب والىالباث في اإلامل٢ت 

الُاث لذي الىلبت والىالباث واإلاّلمين واإلاّلماث  ووؽش زٝا٘ت الٍش
الُاث  .ِلى خذ ظىاء، وجُّٙل دوس اإلاإظعاث اإلاّىُت في حّلُم الٍش

ض مجاالث الخىاـل بين  واظتهذٗ هزا الحذر ٠زل٤ الّمل ِلى حٍّض
الىلبت اإلابذِين في هزا اإلاجا٥، وبث سوح الخىا٘غ الؽٍشٚ بين 
الُاث  ولبت الذو٥ الّشبُت، وا٠دؽاٗ اإلابذِين مجهم في ِلم الٍش

 .وجىححههم الظدثماس ٜذساتهم 

 



خفذث اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت، واإلامل٢ت اإلإشبُت مُذالُخين 
الُاث الّشبي ألاو٥، الزي اخخخمذ ّ٘الُاجه  رهبِخين في أوإلابُاد الٍش

ُدُلالُىم، بٙىذٛ  حذة، بدمىس مذًش ِام الخّلُم بجذة  ظ٘ى
ىد الذو٥ اإلاؽاس٠ت،  ذد مً ٜىاـل وسؤظاء ٘و ِبذهللا الثٝٙي، ِو

ت، خُث أخشص الىالب أظّذ خامذ  ُاداث حّلُمُت وجشبٍى ٜو
ِبذالشؤٗو مً مذاسط داس ال٢ٙش بخّلُم حذة اإلاُذالُت الزهبُت 

لألوإلابُاد بخدُٝٝه الذسحت ال٣املت في اخخباس اإلاعابٝت، ُ٘ما خفل 
الىالب مدمذ خيرهللا مً ممل٢ت اإلإشب أًما ِلى اإلاُذالُت 

 .الزهبُت
مذًش ِام الخّلُم بجذة ًِ ظّادجه بىجاح ألاوإلابُاد وجدُٝٞ وأِشب 

الهذٗ ألاظمى مً ئٜامخه، مإ٠ذا أن جىٍُم اإلامل٢ت لألوإلابُاد ًأحي 
امخذادا لذوسها اإلادىسي الّشبي في اإلاجاالث ١ا٘ت، ومجها اإلاجا٥ 

ٙت بين أبىاء الذو٥ الّشبُت  الّلمي، مؽُذا باإلاىا٘عاث الؽٍش
لىا لهزه اإلاشخلت  ً ٠ىنهم ـو اإلاؽاس٠ين، ِادا حمُْ اإلاؽاس٠ين ٘ائٍض

 .اإلاخٝذمت مً ألاوإلابُاد
الحٙل الخخامي لألوإلابُاد اظخّشاك مشاخل ألاوإلابُاد ِبر وجخلل 

المُت،  مؽاهذة ُ٘لم وزائٝي ًِ الّٙالُاث مً ئِذاد اللجىت ؤلِا
٠ما جخلله في بذاًت خٙل جذؼِىه مً ٜبل هائب وصٍش الخّلُم 

ىد  الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي ِذد مً اخخباساث وصٍاساث لل٘ى
اإلاؽاس٠ت، ئلا٘ت لجهىد لجان ألاوإلابُاد، ُ٘ما ٜذم ِذد مً والب 

خا"ووالباث مذاسط حذة خال٥ الحٙل  لخىدٌْ الى٘ىد " أوبٍش
 .اإلاؽاس٠ت
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خفذث العّىدًت واإلإشب، اإلاُذالُخين الزهبُت في أوإلابُاد 
الُاث الّشبي ألاو٥ الزي اخخخم، أمغ، في ٘ىذٛ  ُدُلالٍش حذة  ظ٘ى

ذد  ال٢ىسهِؾ، بدمىس مذًش ِام الخّلُم بجذة ِبذهللا الثٝٙي ِو
ت ُاداث حّلُمُت وجشبٍى ىد الذو٥ اإلاؽاس٠ت ٜو  .مً ٜىاـل وسؤظاء ٘و

، مً مذاسط داس ال٢ٙش  وخٝٞ الىالب أظّذ خامذ ِبذالشؤٗو
اإلاُذالُت الزهبُت لألوإلابُاد، الذسحت ال٣املت في اخخباس « حّلُم حذة»

اإلاعابٝت، ُ٘ما خفل الىالب مدمذ خير هللا مً ممل٢ت اإلإشب 
 .أًما ِلى اإلاُذالُت الزهبُت

و١ان الحٙل الخخامي لألوإلابُاد اؼخمل ِلى ُ٘لم وزائٝي ًِ 
المُت اظخّشك مشاخل ألاوإلابُاد،  الّٙالُاث مً ئِذاد اللجىت ؤلِا
بذاًت مً خٙل الخذؼين مً ٜبل مّالي هائب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس 

ىد  ِبذالشخمً الّاـمي، وما جخلله مً اخخباساث وصٍاساث لل٘ى
اإلاؽاس٠ت، باإللا٘ت ئلى حهىد لجان ألاوإلابُاد، ٠ما ٜذم ِذد مً 

خاوالب ووالباث مذاسط حذة خال٥ الحٙل  لخىدٌْ الى٘ىد  أوبٍش
 .اإلاؽاس٠ت

 
مً حاهبه، أزنى سئِغ اللجىت الّلمُت لألوإلابُاد الذ٠خىس ٘ىصي 

ه في مجا٥  الز٠ير ِلى هجاح جىٍُم ألاوإلابُاد الزي ٌّذ ألاو٥ مً هِى
الُاث ِلى معخىي الّالم الّشبي  .الٍش



خفذث اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت واإلامل٢ت اإلإشبُت اإلاُذالُخين 
الُاث الّشبي ألاو٥ الزي اخخخم ـباح الُىم  الزهبِخين في أوإلابُاد الٍش

ُدُلفي ٘ىذٛ ( الخمِغ) حذة ال٢ىسهِؾ بدمىس مذًش ِام  ظ٘ى
ىد الذو٥  ذد مً ٜىاـل وسؤظاء ٘و الخّلُم بجذة ِبذهللا الثٝٙي ِو

ت ُاداث حّلُمُت وجشبٍى  .اإلاؽاس٠ت ٜو

حّلُم »وخٝٞ الىالب أظّذ خامذ ِبذالشؤٗو مً مذاسط داس ال٢ٙش 
اإلاُذالُت الزهبُت لألوإلابُاد بخدُٝٝه الذسحت ال٣املت في اخخباس « حذة

اإلاعابٝت، ُ٘ما خفل الىالب مدمذ خير هللا مً ممل٢ت اإلإشب أًما 
 .ِلى اإلاُذالُت الزهبُت

وأِشب مذًش ِام الخّلُم في مداٍ٘ت حذة ِبذهللا بً أخمذ الثٝٙي 
ًِ ظّادجه بىجاح ألاوإلابُاد وجدُٝٞ الهذٗ ألاظمى مً ئٜامخه، مإ٠ذا 

أن جىٍُم اإلامل٢ت لألوإلابُاد امخذادا لذوسها اإلادىسي الّشبي في ١ا٘ت 
ٙت بين ١ا٘ت  اإلاجاالث ومجها اإلاجا٥ الّلمي، مؽُذا باإلاىا٘عاث الؽٍش
ً ٠ىنهم  أبىاء الذو٥ الّشبُت اإلاؽاس٠ين مّخبرا حمُْ اإلاؽاس٠ين ٘ائٍض

لىا لهزه اإلاشخلت اإلاخٝذمت مً ألاوإلابُاد  .ـو

و١ان الحٙل الخخامي لألوإلابُاد اؼخمل ِلى ُ٘لم وزائٝي ًِ الّٙالُاث 
المُت اظخّشك مشاخل ألاوإلابُاد بذاًت مً خٙل  مً ئِذاد اللجىت ؤلِا

الخذؼين مً ٜبل هائب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي وما 
ىد اإلاؽاس٠ت، ئلا٘ت لجهىد لجان  جخلله مً اخخباساث وصٍاساث لل٘ى

ألاوإلابُاد، ٠ما ٜذم ِذد مً والب ووالباث مذاسط حذة خال٥ الحٙل 
خا  .لخىدٌْ الى٘ىد اإلاؽاس٠ت أوبٍش
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الفٚ الثالث زاهىي بمذاسط )أبذي الىالب أظّذ خامذ مدمذ ـالح 
ظّادجه بدفىله ِلى ( داس ال٢ٙش، الخابّت إلا٢خب الخّلُم باليعُم

الُاث ألاو٥ الزي اخخخم ـباح  أولُمبُاداإلاُذالُت الزهبُت في  الٍش
دولت  13في حذة والزي اظخما٘خه اإلامل٢ت بمؽاس٠ت ( الخمِغ)الُىم 

 .ِشبُت وظي مىا٘عت ؼذًذة لحفذ الزهب
ذ خاؿ لـ ا٥ أظّذ في جفٍش أجمنى أن أخفل ِلى مىدت مً : «٣ِاً»ٜو

إلاىاـلت دساظاحي في أسقى الجامّاث « ١اوظذ»وصاسة الخّلُم أو حامّت 
الّاإلاُت لالظخٙادة والاظتزادة والّىدة بّذ الخخشج ئن ؼاء هللا لخذمت 

خ ً في الخاٍس الُاث ٠أخذ الّلماء اإلاإزٍش  .الىوً في مجا٥ الٍش
ذم أظّذ ؼ٢شه وجٝذًشه لىصٍش الخّلُم الذ٠خىس أخمذ الِّس ى ومذًش  ٜو
ِام حّلُم حذة ِبذهللا الثٝٙي ومذًش م٢خب الخّلُم باليعُم الذ٠خىس 
م ابى الحعً، و١ا٘ت  ظّىد العلمي ومذًش اليؽاه الّلمي بالىصاسة ٍس

ير بِئت حاربت ألداء الاخخباس في مىا٘عت  ألاولُمبُادالّاملين ِلى  لخ٘ى
ٙت بين ألاؼٝاء مً الذو٥ الّشبُت  .ؼٍش

٠ما أهذي أظّذ الٙىص ئلى ـاوُّه والذه ووالذجه اللزًً ١اها العبب 
 .وساء الٙىص ِلى خذ حّبيره

لى  وؼ٢ش أظّذ أظاجزجه بمذسظت داس ال٢ٙش ومذسبي مإظعت مىهبت ِو
ِلى دِمهم  ١اوظذوواٛس ظالمت وحامّت  البر١احيسأظهم ظلىان 

 أن الٙىص ًدعب للىوً وأن الجمُْ ٘ذاء له 
ً
لبرامج مىهبت، مإ٠ذا

 أن ًٝذم ١ل ما في وظّه لخذمت الذًً والىوً
ً
 .واِذا

ًز٠ش أن أظّذ خامذ مدمذ ـالح أخذ الىالب اإلالخدٝين ببرامج مىهبت 
مىز الفٚ ألاو٥ مخىظي ؼاٟس في ِذد مً اإلاعابٝاث ألاولُمبُت 

حذة  أولُمبُاداإلادلُت والذولُت، وخفل ِلى اإلاُذالُت الزهبُت في 
الُاث، واإلاُذالُت الزهبُت في  الُاث  ألاولُمبُادللٍش الخلُجي للٍش

، ٠ما 2016البلٝان للىاؼئين  أولُمبُاد، واإلاُذالُت الٙمُت في 2017
ت في  الُاث  أولُمبُادخٝٞ مُذالُت بشوهٍض  بااللا٘ت، 2018البلٝان للٍش

 .الى ِذد مً ؼهاداث الخٝذًش والجىائض ألاخشي 



 

اسة الُىم  هٍمذ ئداسة حّلُم حذة ممثلت في ئداسة الّالٜاث الّامت، ٍص
الُاث الّشبي ألاو٥ ( ألاسبّاء) ىد اإلاؽاس٠ت في أوإلابُاد الٍش ئلى  2018لل٘ى

ورل٤ لمً حذو٥ ( ١اوظذ)حامّت اإلال٤ ِبذهللا للّلىم والخٝىُت 
اساث اإلافاخبت لّٙالُاث ألاوإلابُاد  .الٍض

 

ىد في مشا٘ٞ الجامّت، خُث ظبٞ الجىلت جٝذًم  وججى٥ أِماء ال٘ى
ُٙت ًِ جخففاتها  ِشك مشئي ًِ الجامّت اؼخمل ِلى هبزة حٍّش
وآلُت الالخداٛ بها، باإللا٘ت لىمارج مً الىالب الزًً الخدٝىا بها 

 .وظير الّملُت الخّلُمُت ٘حها

 

اسة مخدٚ الّلىم والخٝىُت في ؤلاظالم، والزي ًمم  واظُتهلذ الجىلت بٍض
 مً الابخ٣اساث للّلماء اإلاعلمين مً مئاث العىين، ٠ما جم جٝذًم 

ً
ِذدا

 ًِ مذًىت حامّت اإلال٤ ِبذهللا، جالها حىلت في اإلاّامل 
ً
 مشئُا

ً
ِشلا

ت للجامّت والتي جخميز بأخذر وظائل الخ٢ىىلىحُا الحذًثت  اإلاش٠ٍض
ّمل ٘حها هخبت مً ألا١ادًمُين الّاإلاُين اإلاخخففين في ِلىم البداس  َو
يرها مً الخخففاث الّلمُت الذُٜٝت،  وال٢ُمُاء والحىظبت والىاهى ٔو

ت بالجامّت ىد في أٜعام اإلا٢خبت اإلاش٠ٍض خمذ حىلت ال٘ى
ُ
 .ُ٘ما اخخ

 

وفي خخام الجىلت، ِبر المُىٗ ًِ ئعجابهم بما ؼاهذوه في الجامّت 
 .مً جٝىُت خذًثت مىا٠بت لخىىساث الّفش في مخخلٚ مشا٘ٞ الجامّت

 

 

اسة الُىم  هٍمذ ئداسة حّلُم حذة ممثلت في ئداسة الّالٜاث الّامت ٍص
الُاث الّشبي ألاو٥ ( ألاسبّاء)  ىد اإلاؽاس٠ت في أوإلابُاد الٍش  2018لل٘ى

ورل٤ لمً ( ١اوظذ)م ئلى حامّت اإلال٤ ِبذهللا للّلىم والخٝىُت 
اساث اإلافاخبت لّٙالُاث ألاوإلابُاد  .حذو٥ الٍض

ىد في مشا٘ٞ الجامّت خُث ظبٞ الجىلت جٝذًم  وججى٥ أِماء ال٘ى
ُٙت ًِ جخففاتها  ِشك مشئي ًِ الجامّت اؼخمل ِلى هبزة حٍّش
وآلُت الالخداٛ بها باإللا٘ت لىمارج مً الىالب الزًً الخدٝىا بها 
اسة مخدٚ الّلىم  وظير الّملُت الخّلُمُت ٘حها واظتهلذ الجىلت بٍض

والزي ًمم ِذدا مً الابخ٣اساث للّلماء  والخٝىُت في ؤلاظالم
اإلاعلمين مً مئاث العىين ٠ما جم جٝذًم ِشلا مشئُا ًِ مذًىت 

ت للجامّت والتي  حامّت اإلال٤ ِبذهللا جالها حىلت في اإلاّامل اإلاش٠ٍض
ّمل ٘حها هخبت مً   جخميز بأخذر وظائل الخ٢ىىلىحُا الحذًثت َو

ألا١ادًمُين الّاإلاُين اإلاخخففين في ِلىم البداس وال٢ُمُاء 
يرها مً الخخففاث الّلمُت الذُٜٝت ُ٘ما  والحىظبت والىاهى ٔو

ت بالجامّت  .اخخخمذ حىلت الى٘ىد في أٜعام اإلا٢خبت اإلاش٠ٍض

وفي خخام الجىلت ِبر المُىٗ ًِ ئعجابهم بما ؼاهذوه في الجامّت 
مً جٝىُت خذًثت مىا٠بت لخىىساث الّفش في مخخلٚ مشا٘ٞ 

 .الجامّت

 



اسة " حّلُم حذة"ئداسة هٍمذ  ممثلت في ئداسة الّالٜاث الّامت، ٍص
الُاث الّشبي ألاو٥  ىد اإلاؽاس٠ت في أوإلابُاد الٍش م  2018الُىم لل٘ى

، ورل٤ لمً (١اوظذ)ئلى حامّت اإلال٤ ِبذهللا للّلىم والخٝىُت 
اساث اإلافاخبت لّٙالُاث ألاوإلابُاد  .حذو٥ الٍض

 
ً
 مشئُا

ً
ىد ٜبل حىلتهم في مشا٘ٞ الجامّت، ِشلا وؼاهذ أِماء ال٘ى

ُٙت ًِ جخففاتها وآلُت  ًِ الجامّت، اؼخمل ِلى هبزة حٍّش
الالخداٛ بها، باإللا٘ت لىمارج مً الىالب الزًً الخدٝىا بها وظير 

 .الّملُت الخّلُمُت ٘حها

اسة مخدٚ الّلىم والخٝىُت في ؤلاظالم، والزي  واظتهلذ الجىلت بٍض
 مً الابخ٣اساث للّلماء اإلاعلمين مً مئاث العىين، ٠ما 

ً
ًمم ِذدا

 ًِ مذًىت حامّت اإلال٤ ِبذهللا
ً
 مشئُا

ً
 .جممىذ ِشلا

ت للجامّت، والتي جخميز  ىد في اإلاّامل اإلاش٠ٍض ٠ما ججى٥ أِماء ال٘ى
ّمل ٘حها هخبت مً  بأخذر وظائل الخ٢ىىلىحُا الحذًثت، َو
ألا١ادًمُين الّاإلاُين اإلاخخففين في ِلىم البداس وال٢ُمُاء 

يرها مً الخخففاث الّلمُت الذُٜٝت، ُ٘ما  والحىظبت والىاهى ٔو
ت بالجامّت  .اخخخمذ حىلت الى٘ىد في أٜعام اإلا٢خبت اإلاش٠ٍض

وفي خخام الجىلت ِبر المُىٗ ًِ ئعجابهم بما ؼاهذوه في الجامّت 
مً جٝىُت خذًثت مىا٠بت لخىىساث الّفش في مخخلٚ مشا٘ٞ 

 .الجامّت

 

اسة الُىم  هٍمذ ئداسة حّلُم حذة ممثلت في ئداسة الّالٜاث الّامت ٍص
الُاث الّشبي ألاو٥ ( ألاسبّاء)  ىد اإلاؽاس٠ت في أوإلابُاد الٍش  2018لل٘ى

ورل٤ لمً ( ١اوظذ)م ئلى حامّت اإلال٤ ِبذهللا للّلىم والخٝىُت 
اساث اإلافاخبت لّٙالُاث ألاوإلابُاد  .حذو٥ الٍض

ىد في مشا٘ٞ الجامّت خُث ظبٞ الجىلت جٝذًم  وججى٥ أِماء ال٘ى
ُٙت ًِ جخففاتها  ِشك مشئي ًِ الجامّت اؼخمل ِلى هبزة حٍّش
وآلُت الالخداٛ بها باإللا٘ت لىمارج مً الىالب الزًً الخدٝىا بها 
اسة مخدٚ الّلىم  وظير الّملُت الخّلُمُت ٘حها واظتهلذ الجىلت بٍض

والزي ًمم ِذدا مً الابخ٣اساث للّلماء  والخٝىُت في ؤلاظالم
اإلاعلمين مً مئاث العىين ٠ما جم جٝذًم ِشلا مشئُا ًِ مذًىت 

ت للجامّت والتي  حامّت اإلال٤ ِبذهللا جالها حىلت في اإلاّامل اإلاش٠ٍض
ّمل ٘حها هخبت مً   جخميز بأخذر وظائل الخ٢ىىلىحُا الحذًثت َو

ألا١ادًمُين الّاإلاُين اإلاخخففين في ِلىم البداس وال٢ُمُاء 
يرها مً الخخففاث الّلمُت الذُٜٝت ُ٘ما  والحىظبت والىاهى ٔو

ت بالجامّت  .اخخخمذ حىلت الى٘ىد في أٜعام اإلا٢خبت اإلاش٠ٍض
وفي خخام الجىلت ِبر المُىٗ ًِ ئعجابهم بما ؼاهذوه في الجامّت 

مً جٝىُت خذًثت مىا٠بت لخىىساث الّفش في مخخلٚ مشا٘ٞ 
 .الجامّت



اسة الُىم  الُاث الّشبي ألاو٥ ( ألاسبّاء) هٍمذ ئداسة حّلُم حذة ممثلت في ئداسة الّالٜاث الّامت ٍص ىد اإلاؽاس٠ت في أوإلابُاد الٍش م ئلى  2018لل٘ى
اساث اإلافاخبت لّٙالُاث ألاوإلابُاد( ١اوظذ)حامّت اإلال٤ ِبذهللا للّلىم والخٝىُت   .ورل٤ لمً حذو٥ الٍض

ُٙت ًِ جخففاتها وآلُت  ىد في مشا٘ٞ الجامّت خُث ظبٞ الجىلت جٝذًم ِشك مشئي ًِ الجامّت اؼخمل ِلى هبزة حٍّش وججى٥ أِماء ال٘ى
اسة مخدٚ الّلىم والخٝى في ُت الالخداٛ بها باإللا٘ت لىمارج مً الىالب الزًً الخدٝىا بها وظير الّملُت الخّلُمُت ٘حها واظتهلذ الجىلت بٍض

والزي ًمم ِذدا مً الابخ٣اساث للّلماء اإلاعلمين مً مئاث العىين ٠ما جم جٝذًم ِشلا مشئُا ًِ مذًىت حامّت اإلال٤ ِبذهللا جالها  ؤلاظالم
ت للجامّت والتي جخميز بأخذر وظائل الخ٢ىىلىحُا ّمل ٘حها هخبت مً ألا١ادًمُين الّاإلاُين اإلاخخففين في   حىلت في اإلاّامل اإلاش٠ٍض الحذًثت َو

ت  يرها مً الخخففاث الّلمُت الذُٜٝت ُ٘ما اخخخمذ حىلت الى٘ىد في أٜعام اإلا٢خبت اإلاش٠ٍض ِلىم البداس وال٢ُمُاء والحىظبت والىاهى ٔو
 .بالجامّت

 .مً جٝىُت خذًثت مىا٠بت لخىىساث الّفش في مخخلٚ مشا٘ٞ الجامّت  وفي خخام الجىلت ِبر المُٗى ًِ ئعجابهم بما ؼاهذوه في الجامّت

 





أوضح هائب وصٍش الخّلُم مّالي الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي أن الاوإلابُاد 
بُت  ض الخىاـل وجباد٥ الخبراث بين الُٝاداث الخذٍس يهذٗ ئلى حٍّض

ت أواـش الّالٜت بين الذو٥ الّشبُت الؽُٝٝت وؤلاؼشاُ٘ت ، ئلا٘ت ئلى جٍٝى
ت لتهُئت الىالب والىالباث في الذو٥ الّشبُت لخىك اإلاىا٘عاث  وهي ٘ـش

ٙت بُجهم  .الؽٍش
في خٙل جذؼين ّ٘الُاث أوإلابُاد ( ألاخذ)حاء رل٤ في ١لمخه ـباح الُىم 

الُاث الّشبي ألاو٥  م في حذة والزي جىٍمه وصاسة الخّلُم 2018الٍش
باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت 

والّلىم واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم وم٢خب التربُت الّشبي 
لذو٥ الخلُج وحعخمُٙه ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة، بدمىس ِذد مً 

الُٝاداث الخّلُمُت بالىصاسة وؤلاداساث الخّلُمُت باإللا٘ت لشؤظاء وأِماء 
ىد اإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد ألاو٥ والزي ٌعخمش خال٥ الٙترة مً   21-17ال٘ى

ُدُلهـ بٙىذٛ 1440سبُْ ألاو٥   .حذة ظ٘ى
ُ٘ما ٜا٥ مذًش ِام اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم الذ٠خىس 

ادة الترابي بين الذو٥ الّشبُت ومىا٠بت  ظّىد الحشبي ئن ألاوإلابُاد ًأحي لٍض
 ل٢ٙش الىالب والىالباث

ً
الُاث جىمُت . الخىىساث الّلمُت الّاإلاُت للٍش

 مؽاس٠ت وصاسة الخّلُم وم٢خب التربُت الّشبي في جىٍُم ألاوإلابُاد
ً
 .مثمىا

أ٠ذ في ١لمخه  الحِعىويالذ٠خىس ُِذ  الخّلمُميو٠ُل وصاسة الخّلُم لألداء 
 
ً
اث الىلبت مدلُا ْ الهامت لالسجٝاء بمعخٍى أن اإلاعابٝاث الذولُت مً اإلاؽاَس

 وهى ما دأبذ ِلُه اإلامل٢ت مً خال٥ الاهخمام بالىالب والىالباث 
ً
ودولُا

الُاث والّلىم،   في جخفص ي الٍش
ً
ا ت خفـى مً الىىاحي الّلمُت وال٢ٍٙش

ورل٤ لخدُٝٞ الخىاحذ اإلاخميز في اإلادا٘ل الذولُت ومىا٠بت جىىساث الّفش 
ٞ ألاهذاٗ اإلادٝٝت لها مؽيرا بأن ألاوإلابُاد ٌّخبر سا٘ذا . واظخمشاس الّىاء ٘و

للىالب لخألٞ الىالب ومؽاس٠تهم بّٙالُت ِلى اإلاعخىي الذولي وفي خخام 
مً ١ا٘ت الذو٥  وؤلاؼشاُ٘تالحٙل ٠شم الذ٠خىس الّاـمي اللجان الّلمُت 

هزا وجىىلٞ ٔذا الازىين مىا٘عاث اخخباساث الاوإلابُاد وج٢ىن في . اإلاؽاس٠ت
ذاد والهىذظت والتر٠ُب ت ألِا  .٘شوُ الجبر وهٍٍش

 

   

أوضح هائب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي أن الاوإلابُاد يهذٗ 
ض الخىاـل وجباد٥ الخبراث بين   ئلى حٍّض

بُت  ت أواـش الّالٜت بين الذو٥ وؤلاؼشاُ٘تالُٝاداث الخذٍس ، ئلا٘ت ئلى جٍٝى
ت لتهُئت   الّشبُت الؽُٝٝت وهي ٘ـش

ٙت بُجهم  .الىالب والىالباث في الذو٥ الّشبُت لخىك اإلاىا٘عاث الؽٍش
في خٙل جذؼين ّ٘الُاث اوإلابُاد ( ألاخذ)حاء رل٤ في ١لمخه ـباح أمغ 

الُاث الّشبي ألاو٥   م في حذة 2018الٍش
والزي جىٍمه وصاسة الخّلُم باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت بالؽشا٠ت مْ 

 اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم 
واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم وم٢خب التربُت الّشبي لذو٥ 

 الخلُج وحعخمُٙه ؤلاداسة الّامت للخّلُم 
بجذة، بدمىس ِذد مً الُٝاداث الخّلُمُت بالىصاسة وؤلاداساث الخّلُمُت 

ىد اإلاؽاس٠ت   باإللا٘ت لشؤظاء وأِماء ال٘ى
هـ 1440سبُْ ألاو٥  21-17في ألاوإلابُاد ألاو٥ والزي ٌعخمش خال٥ الٙترة مً 

ُدُلبٙىذٛ   .حذة ظ٘ى
ُ٘ما ٜا٥ مذًش ِام اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم الذ٠خىس 

ادة الترابي بين الذو٥ الّشبُت ومىا٠بت  ظّىد الحشبي ئن ألاوإلابُاد ًأحي لٍض
 ل٢ٙش الىالب والىالباث، 

ً
الُاث جىمُت الخىىساث الّلمُت الّاإلاُت للٍش

 مؽاس٠ت وصاسة الخّلُم وم٢خب التربُت الّشبي في جىٍُم ألاوإلابُاد
ً
 .مثمىا

أ٠ذ في ١لمخه  الحِعىويالذ٠خىس ُِذ  الخّلمُميو٠ُل وصاسة الخّلُم لألداء 
 
ً
اث الىلبت مدلُا ْ الهامت لالسجٝاء بمعخٍى أن اإلاعابٝاث الذولُت مً اإلاؽاَس

 وهى ما دأبذ ِلُه اإلامل٢ت مً خال٥ الاهخمام بالىالب والىالباث 
ً
ودولُا

الُاث والّلىم،   في جخفص ي الٍش
ً
ا ت خفـى مً الىىاحي الّلمُت وال٢ٍٙش

ورل٤ لخدُٝٞ الخىاحذ اإلاخميز في اإلادا٘ل الذولُت ومىا٠بت جىىساث الّفش 
ٞ ألاهذاٗ اإلادٝٝت لها،  واظخمشاس الّىاء ٘و

مؽيرا بأن ألاوإلابُاد ٌّخبر سا٘ذا للىالب لخألٞ الىالب ومؽاس٠تهم بّٙالُت 
 .ِلى اإلاعخىي الذولي

 
 



الُاث ( ؤلازىين)جىىلٞ ٔذا  في حذة مىا٘عاث اخخباساث أوإلابُاد الٍش
ت ، في ٘شوُ الجبر 2018الّشبي ألاو٥  ذاد والهىذظت والتر٠ُبوهٍٍش  .ألِا

وأ٠ذ هائب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي، أن ألاوإلابُاد 
ض الخىاـل وجباد٥ الخبراث  بُت بين يهذٗ ئلى حٍّض الُٝاداث الخذٍس

ت أواـش الّالٜت بين الذو٥ الّشبُت الؽُٝٝت، وهي وؤلاؼشاُ٘ت ، وجٍٝى
ت لتهُئت الىلبت  في الذو٥ الّشبُت لخىك اإلاىا٘عاث والىالباث ٘ـش

ٙت بُجهم  .الؽٍش
 رل٤ في ١لمت الّاـمي خال٥ الخذؼين الشظمي لّٙالُاث ألاوإلابُاد حاء 

مْ اإلاىٍمت بالؽشا٠ت حذة، والزي جىٍمه وصاسة الخّلُم العّىدًت في 
الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم، واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت 

الخلُج، وحعخمُٙه ؤلاداسة الّامت لذو٥ والّلىم، وم٢خب التربُت الّشبي 
 .للخّلُم بجذة

بذوسه، أوضح اإلاذًش الّام للمىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم 
ادة الترابي بين الذو٥  الذ٠خىس ظّىد الحشبي، ئن ألاوإلابُاد ًأحي لٍض

 ل٢ٙش 
ً
الُاث جىمُت الّشبُت ومىا٠بت الخىىساث الّلمُت الّاإلاُت للٍش

 .الىالب والىالباث
الذ٠خىس ُِذ  الخّلمُميبذوسه، ؼذد و٠ُل وصاسة الخّلُم لألداء 

ْ اإلاهمت لالسجٝاء الحِعىوي ، ِلى أن اإلاعابٝاث الذولُت مً اإلاؽاَس
، وهى ما دأبذ ِلُه اإلامل٢ت مً خال٥ 

ً
 ودولُا

ً
اث الىلبت مدلُا بمعخٍى

 في 
ً
ا ت، خفـى الاهخمام بالىلبت والىالباث مً الىىاحي الّلمُت وال٢ٍٙش

الُاث والّلىم، ورل٤ لخدُٝٞ الىحىد اإلاخميز في اإلادا٘ل  جخفص ي الٍش
ٞ ألاهذاٗ اإلادٝٝت  الذولُت ومىا٠بت جىىساث الّفش واظخمشاس الّىاء ٘و

 .لها
 للىلبت للخألٞ واإلاؽاس٠ت بّٙالُت ِلى 

ً
وأؼاس ئلى أن ألاوإلابُاد ٌّخبر سا٘ذا

 .اإلاعخىي الذولي
 

 
ً
مىا٘عاث اخخباساث الاوإلابُاد، وج٢ىن في ٘شوُ ( ؤلازىين)وظدىىلٞ ٔذا

ذاد والهىذظت والتر٠ُب ت ألِا  .الجبر وهٍٍش
 

 

هائب وصٍش الخّلُم مّالي الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي أن   أوضح
بُت  ض الخىاـل وجباد٥ الخبراث بين الُٝاداث الخذٍس الاوإلابُاد يهذٗ ئلى حٍّض

ت أواـش الّالٜت بين الذو٥ الّشبُت الؽُٝٝت وؤلاؼشاُ٘ت ، ئلا٘ت ئلى جٍٝى
ت لتهُئت الىالب والىالباث في الذو٥ الّشبُت لخىك اإلاىا٘عاث  وهي ٘ـش

ٙت بُجهم  .الؽٍش
حاء رل٤ في ١لمخه ـباح امغ ألاخذ في خٙل جذؼين ّ٘الُاث أوإلابُاد 

الُاث الّشبي ألاو٥  في حذة والزي جىٍمه وصاسة الخّلُم   م2018الٍش
بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت   باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت

والّلىم واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم وم٢خب التربُت الّشبي 
لذو٥ الخلُج وحعخمُٙه ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة، بدمىس ِذد مً 

الُٝاداث الخّلُمُت بالىصاسة وؤلاداساث الخّلُمُت باإللا٘ت لشؤظاء 
ىد اإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد ألاو٥ والزي ٌعخمش خال٥ الٙترة مً  وأِماء ال٘ى

ُدُلبٙىذٛ  هـ1440سبُْ ألاو٥  17-21   .حذة ظ٘ى
ُ٘ما ٜا٥ مذًش ِام اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم الذ٠خىس 

ادة الترابي بين الذو٥ الّشبُت ومىا٠بت  ظّىد الحشبي ئن ألاوإلابُاد ًأحي لٍض
 ل٢ٙش الىالب والىالباث

ً
الُاث جىمُت . الخىىساث الّلمُت الّاإلاُت للٍش

 مؽاس٠ت وصاسة الخّلُم وم٢خب التربُت الّشبي في جىٍُم ألاوإلابُاد
ً
 .مثمىا

أ٠ذ في ١لمخه  الحِعىويالذ٠خىس ُِذ  الخّلمُميو٠ُل وصاسة الخّلُم لألداء 
اث الىلبت  ْ الهامت لالسجٝاء بمعخٍى أن اإلاعابٝاث الذولُت مً اإلاؽاَس
 وهى ما دأبذ ِلُه اإلامل٢ت مً خال٥ الاهخمام بالىالب 

ً
 ودولُا

ً
مدلُا

 في جخفص ي 
ً
ا ت خفـى والىالباث مً الىىاحي الّلمُت وال٢ٍٙش

الُاث والّلىم، ورل٤ لخدُٝٞ الخىاحذ اإلاخميز في اإلادا٘ل الذولُت  الٍش
ٞ ألاهذاٗ اإلادٝٝت لها  .ومىا٠بت جىىساث الّفش واظخمشاس الّىاء ٘و

مؽيرا بأن ألاوإلابُاد ٌّخبر سا٘ذا للىالب لخألٞ الىالب ومؽاس٠تهم بّٙالُت 
 .الذوليِلى اإلاعخىي 

مً  وؤلاؼشاُ٘توفي خخام الحٙل ٠شم الذ٠خىس الّاـمي اللجان الّلمُت 
 .١ا٘ت الذو٥ اإلاؽاس٠ت

هزا وجىىلٞ ٔذا الازىين مىا٘عاث اخخباساث الاوإلابُاد وج٢ىن في ٘شوُ 
ت ذاد والهىذظت والتر٠ُب  الجبر وهٍٍش  .ألِا

 



أوضح هائب وصٍش الخّلُم مّالي الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي أن 
ض الخىاـل وجباد٥ الخبراث بين الُٝاداث  الاوإلابُاد يهذٗ ئلى حٍّض

بُت  ت أواـش الّالٜت بين الذو٥ الّشبُت وؤلاؼشاُ٘تالخذٍس ، ئلا٘ت ئلى جٍٝى
ت لتهُئت الىالب والىالباث في الذو٥ الّشبُت لخىك  الؽُٝٝت وهي ٘ـش

ٙت بُجهم  .اإلاىا٘عاث الؽٍش
حاء رل٤ في ١لمخه ـباح امغ ألاخذ في خٙل جذؼين ّ٘الُاث أوإلابُاد 

الُاث الّشبي ألاو٥  في حذة والزي جىٍمه وصاسة الخّلُم   م2018الٍش
باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت 

والّلىم واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم وم٢خب التربُت 
الّشبي لذو٥ الخلُج وحعخمُٙه ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة، بدمىس 

ِذد مً الُٝاداث الخّلُمُت بالىصاسة وؤلاداساث الخّلُمُت باإللا٘ت 
ىد اإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد ألاو٥ والزي ٌعخمش خال٥  لشؤظاء وأِماء ال٘ى

ُدُلبٙىذٛ  هـ1440سبُْ ألاو٥  21-17الٙترة مً   .حذة ظ٘ى
ُ٘ما ٜا٥ مذًش ِام اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم الذ٠خىس 

ادة الترابي بين الذو٥ الّشبُت ومىا٠بت  ظّىد الحشبي ئن ألاوإلابُاد ًأحي لٍض
 ل٢ٙش الىالب والىالباث

ً
الُاث جىمُت . الخىىساث الّلمُت الّاإلاُت للٍش

 مؽاس٠ت وصاسة الخّلُم وم٢خب التربُت الّشبي في جىٍُم ألاوإلابُاد
ً
 .مثمىا

أ٠ذ في  الحِعىويالذ٠خىس ُِذ  الخّلمُميو٠ُل وصاسة الخّلُم لألداء 
اث  ْ الهامت لالسجٝاء بمعخٍى ١لمخه أن اإلاعابٝاث الذولُت مً اإلاؽاَس
 وهى ما دأبذ ِلُه اإلامل٢ت مً خال٥ الاهخمام 

ً
 ودولُا

ً
الىلبت مدلُا

 في جخفص ي 
ً
ا ت خفـى بالىالب والىالباث مً الىىاحي الّلمُت وال٢ٍٙش

الُاث والّلىم، ورل٤ لخدُٝٞ الخىاحذ اإلاخميز في اإلادا٘ل الذولُت  الٍش
ٞ ألاهذاٗ اإلادٝٝت  ومىا٠بت جىىساث الّفش واظخمشاس الّىاء ٘و

بأن ألاوإلابُاد ٌّخبر سا٘ذا للىالب لخألٞ الىالب ومؽاس٠تهم  مؽيرا.لها
بّٙالُت ِلى اإلاعخىي الذولي وفي خخام الحٙل ٠شم الذ٠خىس الّاـمي 

  وؤلاؼشاُ٘تاللجان الّلمُت 

وجىىلٞ ٔذا الازىين مىا٘عاث اخخباساث  هزا.اإلاؽاس٠تمً ١ا٘ت الذو٥ 
ذاد والهىذظت والتر٠ُب ت ألِا  .الاوإلابُاد وج٢ىن في ٘شوُ الجبر وهٍٍش

 

 

هائب وصٍش الخّلُم مّالي الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي أن   أوضح
بُت  ض الخىاـل وجباد٥ الخبراث بين الُٝاداث الخذٍس الاوإلابُاد يهذٗ ئلى حٍّض

 ، وؤلاؼشاُ٘ت
ت ئلى ئلا٘ت  ت جٍٝى أواـش الّالٜت بين الذو٥ الّشبُت الؽُٝٝت وهي ٘ـش

ٙت  لتهُئت الىالب والىالباث في الذو٥ الّشبُت لخىك اإلاىا٘عاث الؽٍش
 .بُجهم

حاء رل٤ في ١لمخه ـباح امغ ألاخذ في خٙل جذؼين ّ٘الُاث أوإلابُاد 
الُاث الّشبي ألاو٥  في حذة والزي جىٍمه وصاسة الخّلُم   م2018الٍش

بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت   باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت
والّلىم واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم وم٢خب التربُت الّشبي 

لذو٥ الخلُج وحعخمُٙه ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة، بدمىس ِذد مً 
الُٝاداث الخّلُمُت بالىصاسة وؤلاداساث الخّلُمُت باإللا٘ت لشؤظاء 

ىد اإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد ألاو٥ والزي ٌعخمش خال٥ الٙترة مً  وأِماء ال٘ى
ُدُلبٙىذٛ  هـ1440سبُْ ألاو٥  17-21  .حذة ظ٘ى

ُ٘ما ٜا٥ مذًش ِام اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم الذ٠خىس 
ادة الترابي بين الذو٥ الّشبُت ومىا٠بت  ظّىد الحشبي ئن ألاوإلابُاد ًأحي لٍض

 ل٢ٙش الىالب والىالباث
ً
الُاث جىمُت . الخىىساث الّلمُت الّاإلاُت للٍش

 مؽاس٠ت وصاسة الخّلُم وم٢خب التربُت الّشبي في جىٍُم ألاوإلابُاد
ً
 .مثمىا

أ٠ذ في ١لمخه  الحِعىويالذ٠خىس ُِذ  الخّلمُميو٠ُل وصاسة الخّلُم لألداء 
اث الىلبت  ْ الهامت لالسجٝاء بمعخٍى أن اإلاعابٝاث الذولُت مً اإلاؽاَس
 وهى ما دأبذ ِلُه اإلامل٢ت مً خال٥ الاهخمام بالىالب 

ً
 ودولُا

ً
مدلُا

 في جخفص ي 
ً
ا ت خفـى والىالباث مً الىىاحي الّلمُت وال٢ٍٙش

الُاث والّلىم، ورل٤ لخدُٝٞ الخىاحذ اإلاخميز في اإلادا٘ل الذولُت  الٍش
ٞ ألاهذاٗ اإلادٝٝت لها  .ومىا٠بت جىىساث الّفش واظخمشاس الّىاء ٘و

مؽيرا بأن ألاوإلابُاد ٌّخبر سا٘ذا للىالب لخألٞ الىالب ومؽاس٠تهم بّٙالُت 
ِلى اإلاعخىي الذولي وفي خخام الحٙل ٠شم الذ٠خىس الّاـمي اللجان 

 .مً ١ا٘ت الذو٥ اإلاؽاس٠ت وؤلاؼشاُ٘تالّلمُت 
هزا وجىىلٞ ٔذا الازىين مىا٘عاث اخخباساث الاوإلابُاد وج٢ىن في ٘شوُ 

ت ذاد والهىذظت والتر٠ُب  الجبر وهٍٍش  .ألِا
 





الُاث  ؼاٟس م٢خب الخّلُم بالفٙا في ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش
م في حذة والزي جىٍمه وصاسة الخّلُم  2018الّشبي ألاو٥ 

باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت 
والثٝا٘ت والّلىم واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم 

الّامت  داسةإلاوم٢خب التربُت الّشبي لذو٥ الخلُج وحعخمُٙه 
 .للخّلُم بدذة 

لشؤظاء  لا٘تإلباورل٤ بدمىس ِذد مً الُٝاداث الخّلُمُت 
ىد اإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد ألاو٥ والزي ٌعخمش خال٥  وأِماء ال٘ى

خُلبٙىذٛ  1440سبُْ ألاو٥  21-17الٙترة مً   .حذة ظ٘ى
 

الُاث الّشبي ألاو٥   2018جىىلٞ ألاخذ اإلاٝبل ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش
الزي جىٍمه وصاسة الخّلُم بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت 
والثٝا٘ت والّلىم، واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم، 

وم٢خب التربُت الّشبي لذو٥ الخلُج وحعخمُٙه ؤلاداسة الّامت للخّلُم 
اًت الذ٠خىس أخمذ الِّس ى وصٍش الخّلُم، ومؽاس٠ت  بجذة، بِش

 .دولت 13مدعابٝين مً 
ىد الّشبُت  وسخب الذ٠خىس أخمذ الِّس ى وصٍش الخّلُم بجمُْ ال٘ى

، ووالب ووالباث، ساحُا أن ئؼشاُ٘تاإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد مً حهاث 
ٝا للخىلّاث، وبما ٌعهم في جدُٝٞ ألاهذاٗ اإلابيُت  جخم اإلاىا٘عاث ٘و

ِلى الجاهب اإلاّشفي، ٠أداة مهمت في خُاجىا الُىمُت، وأخذ أهم 
مجاالث الخىا٘غ الّلمي اإلاثمش والبىاء بين والب الذو٥ الّشبُت، 
ممُٙا أهه ٌّى٥ ِلى أن ٌعهم ألاوإلابُاد في ئِذاد أبىائىا وبىاجىا 

ش أدائهم في اإلاىا٘عاث التي ظُخىلىنها  الىالب والىالباث وجىٍى
معخٝبال ِلى معخىي الّالم، وجدُٝٞ ما ًخىلْ إلهجاصه الخّلُم في 
ذها وسْ٘  الُاث وججٍى ش معخمش إلاىاهج الٍش الّالم الّشبي مً جىٍى

عها وجدفُلها ٌؽاس ئلى أن ألاوإلابُاد ًأحي لمً البرامج . معخىي جذَس
ُت اإلاخميزة واإلاهمت التي حؽاٟس بها وصاسة الخّلُم لالسجٝاء  الىِى

باإلاعخىي الّلمي للىالب والىالباث في اإلامل٢ت وسْ٘ اإلاعخىي الّلمي 
الُاث لذي الىلبت والىالباث  لذيهم ئلى حاهب وؽش زٝا٘ت الٍش

واإلاّلمين واإلاّلماث ِلى خذ ظىاء، وجُّٙل دوس اإلاإظعاث اإلاّىُت 
ض مجاالث الخىاـل بين الىلبت  الُاث، والّمل ِلى حٍّض بخّلُم الٍش

 اإلابذِين في هزا اإلاجا٥، 
وبث سوح الخىا٘غ الؽٍشٚ بين ولبت الذو٥ الّشبُت، وا٠دؽاٗ 

الُاث وجىححههم الظدثماس ٜذساتهم  .اإلابذِين مجهم في ِلم الٍش







 
حعخمُٚ ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمداٍ٘ت حذة ، ألاخذ اإلاٝبل ، 

الُاث الّشبي ألاو٥  ، الزي جىٍمه وصاسة  2018ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش
الخّلُم باإلامل٢ت ، بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت 
والّلىم ، واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم ، وم٢خب 
التربُت الّشبي لذو٥ الخلُج ، بدمىس مّالي هائب وصٍش الخّلُم 

ذد مً الُٝاداث الخّلُمُت ،  الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي ، ِو
عخمش ألاوإلابُاد خال٥ الٙترة مً  ىد اإلاؽاس٠ت ، َو وسؤظاء وأِماء ال٘ى

ُدُلمً الؽهش الجاسي ، ورل٤ بٙىذٛ  21 - 17  .حذة  ظ٘ى
وسخب مّالي وصٍش الخّلُم الذ٠خىس أخمذ بً مدمذ الِّس ى ، ب٣ا٘ت 

 ئؼشاُ٘تدولت في ألاوإلابُاد مً حهاث  13الى٘ىد الّشبُت اإلاؽاس٠ت مً 
ٝا للخىلّاث ، وبما   أن جخم اإلاىا٘عاث ٘و

ً
، ووالب ووالباث ، ساحُا

عهم في جدُٝٞ ألاهذاٗ اإلابيُت ِلى هزا الجاهب اإلاّشفي ، ٠أداة  ٌُ

هامت في خُاجىا الُىمُت ، وأخذ أهم مجاالث الخىا٘غ الّلمي اإلاثمش 
 أهه ٌّى٥ ِلى أن ٌعهم 

ً
والبىاء بين والب الذو٥ الّشبُت ، مُٙذا

ش أدائهم  ألاوإلابُاد في ئِذاد أبىائىا وبىاجىا الىالب والىالباث ، وجىٍى
في اإلاىا٘عاث التي ظُخىلىنها معخٝبال ِلى معخىي الّالم ، 

ش معخمش  وجدُٝٞ ما ًخىلْ إلهجاصه الخّلُم في الّالم الّشبي مً جىٍى
عها وجدفُلها  ذها وسْ٘ معخىي جذَس الُاث وججٍى  .إلاىاهج الٍش

ُت اإلاخميزة واإلاهمت التي  ًز٠ش أن ألاوإلابُاد ًأحي لمً البرامج الىِى
حؽاٟس بها وصاسة الخّلُم لالسجٝاء باإلاعخىي الّلمي للىالب والىالباث 

في اإلامل٢ت ، وسْ٘ اإلاعخىي الّلمي لذيهم ئلى حاهب وؽش زٝا٘ت 
الُاث لذي الىلبت والىالباث واإلاّلمين واإلاّلماث ِلى خذ ظىاء  الٍش

الُاث ، والّمل ِلى  ، وجُّٙل دوس اإلاإظعاث اإلاّىُت في حّلُم الٍش
ض مجاالث الخىاـل بين الىلبت اإلابذِين في هزا اإلاجا٥ ، وبث  حٍّض

سوح الخىا٘غ الؽٍشٚ بين ولبت الذو٥ الّشبُت ، وا٠دؽاٗ اإلابذِين 
الُاث وجىححههم الظدثماس ٜذساتهم   .مجهم في ِلم الٍش

اًت جدذ  جىىلٞ الِّس ى مدمذ بً أخمذ الذ٠خىس  الخّلُم وصٍش  مّالي ِس
الُاث أوإلابُاد ّ٘الُاث ،الٝادم ألاخذ  الزي 2018 ألاو٥  الّشبي الٍش

 والثٝا٘ت للتربُت الّشبُت اإلاىٍمت مْ بالؽشا٠ت الخّلُم وصاسة جىٍمه
 التربُت وم٢خب والّلىم، والثٝا٘ت للتربُت العّىدًت واللجىت والّلىم،

 بدمىس  ،بجذة للخّلُم الّامت ؤلاداسة وحعخمُٙه الخلُج لذو٥  الّشبي
ذد الّاـمي ِبذالشخمً الذ٠خىس  الخّلُم وصٍش  هائب مّالي  مً ِو

 . اإلاؽاس٠ت الى٘ىد وأِماء وسؤظاء الخّلُمُت الُٝاداث
ّٝذ   - 17 مً الٙترة خال٥ ِشبُت دولت 13 ُ٘ه حؽاٟس الزي ألاوإلابُاد َو

مبر 29 - 25 اإلاىا٘ٞ هـ1440 ألاو٥  سبُْ 21   ٘ىذٛ بمٝش  ورل٤ م2018 ه٘ى
ُدُل  .حذة ظ٘ى

ىد بجمُْ الِّس ى أخمذ الذ٠خىس  الخّلُم وصٍش  مّالي وسخب  ال٘ى
 ووالباث، ووالب ،ئؼشاُ٘ت حهاث مً ألاوإلابُاد في اإلاؽاس٠ت الّشبُت

ٝا اإلاىا٘عاث جخم أن ساحُا  ألاهذاٗ جدُٝٞ في ٌعهم وبما للخىلّاث، ٘و
 أهم وأخذ الُىمُت، خُاجىا في هامت ٠أداة اإلاّشفي، الجاهب ِلى اإلابيُت

 الّشبُت، الذو٥  والب بين والبىاء اإلاثمش  الّلمي الخىا٘غ مجاالث
 الىالب وبىاجىا أبىائىا ئِذاد في ألاوإلابُاد ٌعهم أن ِلى ٌّى٥  أهه ممُٙا

ش  والىالباث  ِلى معخٝبال  ظُخىلىنها التي اإلاىا٘عاث في أدائهم وجىٍى
 مً الّشبي الّالم في الخّلُم إلهجاصه ًخىلْ ما وجدُٝٞ الّالم، معخىي 

ش  الُاث إلاىاهج معخمش  جىٍى ذها الٍش عها معخىي  وسْ٘ وججٍى  جذَس
 . وجدفُلها

ُت البرامج لمً ًأحي ألاوإلابُاد أن ٌؽاس   التي واإلاهمت اإلاخميزة الىِى
 في والىالباث للىالب الّلمي باإلاعخىي  لالسجٝاء الخّلُم وصاسة بها حؽاٟس

الُاث زٝا٘ت وؽش  حاهب ئلى لذيهم الّلمي اإلاعخىي  وسْ٘ اإلامل٢ت  الٍش
 دوس  وجُّٙل ظىاء، خذ ِلى واإلاّلماث واإلاّلمين والىالباث الىلبت لذي

الُاث، حّلُم في اإلاّىُت اإلاإظعاث ض  ِلى والّمل الٍش  مجاالث حٍّض
 الخىا٘غ سوح وبث اإلاجا٥، هزا في اإلابذِين الىلبت بين الخىاـل
 ِلم في مجهم اإلابذِين وا٠دؽاٗ الّشبُت، الذو٥  ولبت بين  الؽٍشٚ

الُاث  . ٜذساتهم الظدثماس  وجىححههم الٍش



 

اًت وصٍش الخّلُم الذ٠خىس أخمذ بً مدمذ الِّس ى جىىلٞ ًىم  بِش
الُاث الّشبي ألاو٥  أولُمبُادّ٘الُاث  1440/3/17ألاخذ الٝادم  الٍش

الزي جىٍمه وصاسة الخّلُم باإلامل٢ت، بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت  2018
الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم، واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت 

والّلىم، وم٢خب التربُت الّشبي لذو٥ الخلُج، وحعخمُٙه ؤلاداسة 
الّامت للخّلُم بجذة بدمىس هائب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً 

ىد  ذد مً الُٝاداث الخّلُمُت وسؤظاء وأِماء ال٘ى الّاـمي ِو
عخمش  13اإلاؽاس٠ت، خُث حؽاٟس في دوسجه الحالُت  دولت ِشبُت، َو

 29-25اإلاىا٘ٞ  1440سبُْ ألاو٥  21-17خال٥ الٙترة مً  ألاولُمبُاد
مبر   .ورل٤ في أخذ ٘ىادٛ حذة 2018ه٘ى

 
ىد الّشبُت اإلاؽاس٠ت في  ش الخّلُم ب٣ا٘ت ال٘ى مً  ألاولُمبُادوسخب ٍص

ٝا ئؼشاُ٘تحهاث  ، ووالب ووالباث، ساحُا أن جخم اإلاىا٘عاث ٘و
للخىلّاث، وبما ٌعهم في جدُٝٞ ألاهذاٗ اإلابيُت ِلى هزا الجاهب 

اإلاّشفي، ٠أداة مهمت في خُاجىا الُىمُت، وأخذ أهم مجاالث الخىا٘غ 
الّلمي اإلاثمش والبىاء بين والب الذو٥ الّشبُت، ممُٙا أهه ٌّى٥ ِلى 

في ئِذاد أبىائىا وبىاجىا الىالب والىالباث  ألاولُمبُادأن ٌعهم 
ش أدائهم في اإلاىا٘عاث التي ظُخىلىنها معخٝبال ِلى معخىي  وجىٍى

ش  الّالم، وجدُٝٞ ما ًخىلْ إلهجاصه الخّلُم في الّالم الّشبي مً جىٍى
عها  ذها وسْ٘ معخىي جذَس الُاث وججٍى معخمش إلاىاهج الٍش

 .وجدفُلها
 

أحي  ُت اإلاميزة واإلاهمت التي حؽاٟس بها  ألاولُمبُادٍو لمً البرامج الىِى
وصاسة الخّلُم لالسجٝاء باإلاعخىي الّلمي للىالب والىالباث في اإلامل٢ت 

الُاث لذي  وسْ٘ اإلاعخىي الّلمي لذيهم ئلى حاهب وؽش زٝا٘ت الٍش
الىلبت والىالباث واإلاّلمين واإلاّلماث ِلى خذ ظىاء، وجُّٙل دوس 
ض مجاالث  الُاث، والّمل ِلى حٍّض اإلاإظعاث اإلاّىُت في حّلُم الٍش

الخىاـل بين الىلبت اإلابذِين في هزا اإلاجا٥، وبث سوح الخىا٘غ 
الؽٍشٚ بين ولبت الذو٥ الّشبُت، وا٠دؽاٗ اإلابذِين مجهم في ِلم 

الُاث وجىححههم الظدثماس ٜذساتهم  .الٍش
 
 
 

اًت وصٍش الخّلُم الذ٠خىس أخمذ الِّس ى جىىلٞ ألاخذ اإلاٝبل  بِش
الُاث الّشبي ألاو٥  ، والزي جىٍمه وصاسة 2018ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش

الخّلُم بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم واللجىت 
العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم وم٢خب التربُت الّشبي لذو٥ الخلُج، 

وحعخمُٙه ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة بدمىس هائب وصٍش الخّلُم 
ذد مً الُٝاداث الخّلُمُت وسؤظاء  الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي ِو

ىد اإلاؽاس٠ت، خُث حؽاٟس في دوسجه الحالُت  دولت  13وأِماء ال٘ى
سبُْ ألاو٥ الحالي بمٝش ٘ىذٛ  21ئلى  17ِشبُت خال٥ الٙترة مً 

ُدُل  .حذة ظ٘ى
 

ىد الّشبُت اإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد مً  وسخب وصٍش الخّلُم بجمُْ ال٘ى
ٝا  ئؼشاُ٘تحهاث  ووالب ووالباث، ساحُا أن ججشي اإلاىا٘عاث ٘و

للخىلّاث، وبما ٌعهم في جدُٝٞ ألاهذاٗ اإلابيُت ِلى هزا الجاهب 
اإلاّشفي ٠أداة هامت في خُاجىا الُىمُت، وأخذ أهم مجاالث الخىا٘غ 

الّلمي اإلاثمش والبىاء بين والب الذو٥ الّشبُت، ممُٙا أهه ٌّى٥ ِلى 
ش  أن ٌعهم ألاوإلابُاد في ئِذاد أبىائىا وبىاجىا الىالب والىالباث وجىٍى
أدائهم في اإلاىا٘عاث التي ظُخىلىنها معخٝبال ِلى معخىي الّالم، 
ش معخمش  وجدُٝٞ ما ًخىلْ إلهجاصه الخّلُم في الّالم الّشبي مً جىٍى

عها وجدفُلها ذها وسْ٘ معخىي جذَس الُاث وججٍى  .إلاىاهج الٍش
 

ُت اإلاخميزة واإلاهمت التي  ٌؽاس ئلى أن ألاوإلابُاد ًأحي لمً البرامج الىِى
حؽاٟس بها الىصاسة لالسجٝاء باإلاعخىي الّلمي للىالب والىالباث في 

الُاث  اإلامل٢ت، وسْ٘ اإلاعخىي الّلمي لذيهم ئلى حاهب وؽش زٝا٘ت الٍش
لذي الىلبت والىالباث واإلاّلمين واإلاّلماث ِلى خذ ظىاء، وجُّٙل دوس 

ض مجاالث  الُاث، والّمل ِلى حٍّض اإلاإظعاث اإلاّىُت في حّلُم الٍش
الخىاـل بين الىلبت اإلابذِين في هزا اإلاجا٥، وبث سوح الخىا٘غ 

الؽٍشٚ بين ولبت الذو٥ الّشبُت، وا٠دؽاٗ اإلابذِين مجهم في ِلم 
الُاث وجىححههم الظدثماس ٜذساتهم  .الٍش

 
 



الُاث الّشبي ألاو٥  جٙاِل الؽباب الّشبي اإلاؽاٟس في أوإلابُاد الٍش
 في مداٍ٘ت حذة مْ الىٝىػ والضخاٗس التي بذث 

ً
واإلاٝام خالُا

خُت  واضحت في اإلا٢مالث الخؽبُت للّماسة الٝذًمت في اإلاىىٝت الخاٍس
اسة التي هٍمتها ئداسة الّالٜاث الّامت واليؽاه  معاء الُىم في الٍض

ىد الّشبُت اإلاؽاس٠ت في  خُت لل٘ى الىالبي بخّلُم حذة لجذة الخاٍس
 .ألاوإلابُاد 

  
ت وخاساث حذة الٝذًمت مبذًً ئعجابهم بما  ىد في أٜص وججى٥ ال٘ى

خُت أٌهشث ِلحهم ِالماث الذهؽت والعشوس،  ؼاهذوه مً مىاوٞ جاٍس
ىد  ى٥ ال٘ى ىس ـو ٞ اإلاشا٘ٞ في حىلت اظخّشالُت  اـىدبهم٘و الٍٙش

ت إلاىىٝت حذة البلذ  خُت)ِلى أهم اإلاىاْٜ الترازُت وألازٍش (  حذة الخاٍس
مبر  ْ الترار الّاإلاي في ه٘ى ؛ خُث جىٝل  2014والتي اهممذ ئلى مٜى

 بمٝهى 
ً
خُت، ومشوسا  مً م٢خبت حذة الخاٍس

ً
الجمُْ بين جل٤ اإلاىاْٜ بذءا

خُت وبِذ   ئلى بِذ  باِؽًلُالي الخاٍس
ً
ىال ومسجذ الؽا٘عي ـو

ت ٘مى٥  ذ أزاسث جل٤ اإلاىاْٜ ألازٍش هفُٚ واهتهاء ببِذ اإلاخبىلي ٜو
ىد ُ٘ما لىخَ ِلحهم مً اهذهاػ وحعجب حّلهم ًخابّىن أدٛ  ال٘ى

 .الخٙاـُل ِجها
  

وابذي الؽباب الّشبي أعجابهم بما ؼاهذوا مً مباوي في حذة 
خُت راث الىشاص الّمشاوي الٝذًم ، مٝذمين ؼ٢شهم للٝائمين  الخاٍس

ِلى البرامج اإلافاخبت لألوإلابُاد والتي جىىِذ ما بين أداء مىاظ٤ 
حهُه وحعٛى وصٍاساث وخال٘ت   .الّمشة وسخالث ج٘ش

الُاث الّشبي ألاو٥ ٘اِل  الؽباب الّشبي اإلاؽاٟس في أوإلابُاد الٍش
ا في حذة مْ الىٝىػ والضخاٗس التي بذث واضحت في  ًُ واإلاٝام خال

خُت معاء الُىم،  اإلا٢مالث الخؽبُت للّماسة الٝذًمت في اإلاىىٝت الخاٍس
اسة التي هٍمتها ئداسة الّالٜاث الّامت واليؽاه الىالبي  خال٥ الٍض

ىد الّشبُت اإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد خُت لل٘ى  .بخّلُم حذة للمىىٝت الخاٍس
ت وخاساث حذة الٝذًمت مبذًً ئعجابهم بما  وججّى٥ الضائشون في أٜص

خُت أٌهشث ِلحهم ِالماث الذهؽت والعشوس،  ؼاهذوه مً مباٍن جاٍس
ىد  ى٥ ال٘ى ىس ـو ٞ اإلاشا٘ٞ في حىلت اظخّشالُت  اـىدبهم٘و الٍٙش

ت إلاىىٝت حذة البلذ  خُت)ِلى أهم اإلاىاْٜ الترازُت وألازٍش (  حذة الخاٍس
مبر  ْ الترار الّاإلاي في ه٘ى ، خُث جىٝل 2014والتي اهممذ ئلى مٜى

خُت، ومشوًسا بمٝهى  الجمُْ بين جل٤ اإلاىاْٜ بذًءا مً م٢خبت حذة الخاٍس
خُت وبِذ   ئلى بِذ هفُٚ  باِؽًلُالي الخاٍس

ً
ىال ومسجذ الؽا٘عي ـو

 .واهتهاًء ببِذ اإلاخبىلي
ىد ُ٘ما لىخَ ِلحهم مً  ت ٘مى٥ ال٘ى وأزاسث جل٤ اإلاىاْٜ ألازٍش

 .اهذهاػ وحعجب حّلهم ًخابّىن أدٛ الخٙاـُل ِجها
خُت  وابذي الؽباب الّشبي ئعجابهم بما ؼاهذوا مً مباٍن في حذة الخاٍس

راث الىشاص الّمشاوي الٝذًم، مٝذمين ؼ٢شهم للٝائمين ِلى البرامج 
ذ ما بين أداء مىاظ٤ الّمشة وسخالث  اإلافاخبت لألوإلابُاد والتي جىِى

يره حهُت وحعٛى وصٍاساث ٔو  .ج٘ش



 
الُاث الّشبي ألاو٥ ،  ٜام الؽباب الّشبي اإلاؽاٟس في أوإلابُاد الٍش

اسة للمىىٝت   في مداٍ٘ت حذة ، معاء الُىم بٍض
ً
واإلاٝام خالُا

خُت باإلاداٍ٘ت   .الخاٍس
اسة التي هٍمتها ئداسة الّالٜاث الّامت  ىد خال٥ الٍض وججى٥ ال٘ى

واليؽاه الىالبي بخّلُم حذة ، في خاساث حذة الٝذًمت وم٢خبت 
خُت، وبِذ   .ومسجذ الؽا٘عي وبِذ هفُٚ  باِؽًحذة الخاٍس

وأبذي الؽباب الّشبي أعجابهم بما ؼاهذوا مً مباوي في حذة 
خُت راث الىشاص الّمشاوي الٝذًم ، مٝذمين ؼ٢شهم للٝائمين  الخاٍس

ِلى البرامج اإلافاخبت لألوإلابُاد التي جىىِذ ما بين أداء مىاظ٤ 
ُٝت وزٝاُ٘ت  حهُت وحعٍى  .الّمشة وسخالث ج٘ش

الُاث أوإلابُاد في اإلاؽاٟس الّشبي الؽباب جٙاِل  ألاو٥  الّشبي الٍش
  واإلاٝام

ً
 بذث التي والضخاٗس الىٝىػ مْ حذة مداٍ٘ت في خالُا

 اإلاىىٝت في الٝذًمت للّماسة الخؽبُت اإلا٢مالث في واضحت
خُت، اسة في الُىم، معاء الخاٍس  الّالٜاث ئداسة هٍمتها التي الٍض

خُت حذة"لـ حذة بخّلُم الىالبي واليؽاه الّامت ىد "الخاٍس  لل٘ى
ت في الى٘ىد وججى٥ .ألاوإلابُاد في اإلاؽاس٠ت الّشبُت  حذة وخاساث أٜص

خُت مىاوٞ مً ؼاهذوه بما ئعجابهم مبذًً الٝذًمت،  أٌهشث جاٍس
ىس  والعشوس، الذهؽت ِالماث ِلحهم ى٥  ٘و  اـىدبهم الى٘ىد ـو

ٞ  الترازُت اإلاىاْٜ أهم ِلى اظخّشالُت حىلت في اإلاشا٘ٞ الٍٙش
ت خُت حذة" البلذ حذة إلاىىٝت وألازٍش  ئلى اهممذ والتي ،"الخاٍس

ْ مبر في الّاإلاي الترار مٜى  جل٤ بين الجمُْ وجىٝل. 2014 ه٘ى
  اإلاىاْٜ

ً
خُت، حذة م٢خبت مً بذءا   الخاٍس

ً
 لُالي بمٝهى مشوسا

خُت   الؽا٘عي ومسجذ باِؽً وبِذ الخاٍس
ً
ىال  هفُٚ بِذ ئلى ـو

ت اإلاىاْٜ جل٤ وأزاسث اإلاخبىلي، ببِذ واهتهاء  ٘مى٥  ألازٍش
ىد  في مباوي مً ؼاهذوا بما ئعجابهم الّشبي الؽباب وأبذي.ال٘ى

خُت حذة  ؼ٢شهم مٝذمين الٝذًم، الّمشاوي الىشاص  راث الخاٍس
ذ والتي لألوإلابُاد اإلافاخبت البرامج ِلى للٝائمين  أداء بين ما جىِى
حهُه وسخالث الّمشة مىاظ٤ ٛ  ج٘ش   .وصٍاساث وحعى



 

ذ الخىاصلي الّذ بذأ  في اإلاؽاس٠ين والىالباث الىالب هخائج ئِالن إلاِى
الُاث أوإلابُاد معابٝت  مداٍ٘ت في اإلاٝام م2018 ألاو٥  الّشبي الٍش

ّلً والزي حذة،
ُ
 .(الخمِغ) ٍٔذ  بّذ هخائجه ظخ

الُاث، مادة في أ١ادًمُين أسبّت الخد٢ُم لجىت وجمم  ١ل ًخىلى الٍش
 مً ًمىْ وال  ألاظئلت ألخذ الىالب ئحاباث جصحُذ معإولُت مجهم واخذ
 خلى٥  ٘حها التي الحاالث بّن في الخصحُذ واٜم بين ُ٘ما ألامش  جذاو٥ 

 الّلمُت اللجىت سئِغ ر٠شه ما بدعب الُٝاظُت، الحلى٥  ًِ جخخلٚ
 .الز٠ير ٘ىصي الذ٠خىس 
  أهه الز٠ير  وأوضح

ً
 ألاظئلت جشحمت جمذ والىالباث الىالب ِلى حعهُال

ت الفُأت ئلى  مً ورل٤ الّشبُت، للٕت ئلا٘ت والٙشوعُت ؤلاهجليًز
 جم ٠ما ًخٝجهما، التي اللٕخين مً اخخباس  وسٜتي الىالب حعلُم خال٥
 ووباِتها، والىالباث للىالب مالئم بؽ٣ل ألاظئلت وجيعُٞ ئِذاد

 اظخٙعاساث ِلى لإلحابت ألاولى العاِت هفٚ جخفُق و٠زل٤
 اللجىت ٜبل مً الحلى٥  ِشك جم رل٤ بّذ ألاظئلت، خى٥  الىالب
ىد وسوظاء الخد٢ُم لجىت أِماء ِلى الّلمُت  جىصَْ مىاٜؽت مْ ال٘ى

 .الذسحاث
ُما  جد٢ُم في بذأ الّمل بأن الز٠ير  أ٘اد الخصحُذ، ِملُت ًخق ٘و

 الخصحُذ في الّمل واظخمش  ظاِاث، بثالر الاخخباس  نهاًت بّذ ؤلاحاباث
  ،(الثالزاء) الُىم ٌهش  ختى والخُُٝم

ً
 في حعدىذ الخد٢ُم لجىت بأن ممُٙا

 ٜبل مً ئٜشاسه جم الزي الذسحاث جىصَْ ِلى الىالب إلحاباث جصحُدها
 .الى٘ىد وسؤظاء الخد٢ُم ولجىت الّلمُت للجىت اإلاؽتٟر الاحخماُ

 مْ الى٘ىد سؤظاء الخٝاء حذولت الخصحُذ اهتهاء بّذ ًخم أهه ئلى وأؼاس
ذ، لشئِغ ًدبْ والبت أو  والب ١ل دسحاث إلاىاٜؽت الخد٢ُم لجىت  ال٘ى

 
ً
ىال  سؤظاء مً الاخخباس  في الىالب دسحت جُُٝم في مؽتر٠ت ٜىاِت ئلى ـو
 .الخد٢ُم لجىت وأِماء الى٘ىد

ن ذ التي الّلمُت اللجىت أِماء ِذد أن وبيَّ  ألاظئلت ئِذاد ِلى أؼ٘ش
 أصحاب مً وحمُّهم أسبّت الخد٢ُم لجىت ِذد بلٖ ُ٘ما زماهُت،

ين باإللا٘ت الّلُا ألا١ادًمُت اإلاإهالث اث للتربٍى  في اإلاخخففين والتربٍى
الُاث مادة  .الٍش

 
 
 

الُاث الّشبي ألاو٥ الُىم اهىلٝذ  ( ؤلازىين)مىا٘عاث أوإلابُاد الٍش
في حذة، وأدي الىلبت والىالباث اإلاؽاس٠ىن اخخباس اإلاعابٝت 

ت أو مخٙىقي اإلاشخلت اإلاخىظىت،  اإلاعابٝت الخاؿ في اإلاشخلت الثاهٍى
باؼشاٗ اللجىت الّلمُت، ولجىت ظير الاخخباساث، ورل٤ في مٝش ئٜامت 

 .الى٘ىد بجذة
 

سئِغ اللجىت الّلمُت في ألاوإلابُاد الذ٠خىس ٘ىصي الز٠ير، أن وأوضح 
الاخخباس الزي أداه اإلاخىا٘عىن ِباسة ًِ أسبّت أظئلت ٔير همىُت أو 

مىهجُت حّخمذ ِلى ٜذسة الىالب والىالبت ِلى الخّامل مْ 
ت  الُت والفٙاث الهىذظُت ؤلاٜلُذًت وهٍٍش الّالٜاث اإلاىىُٝت الٍش

ذاد  .ألِا
 

ً مّاًير جشؼُذ الىلبت والىالباث لالخخباس، أؼاس الز٠ير ئلى أن  ِو
١ل دولت أحشث اخخباساث وجفُٙاث الخخُاس أ٘مل والبها لخمثُلها 
في هزه اإلاعابٝت، وسشح زالزت ولبت مً ١ل دولت في الذوسة ألاولى 
 ًِ أمله في مماِٙت الّذد في ١ل دولت 

ً
الحالُت لألوإلابُاد، مّشبا

 أن اللجىت 
ً
، بدُث جششح ١ل دولت ظخت ولبت، مإ٠ذا

ً
معخٝبال

ت في الُىمين اإلاالُين،  الّلمُت أِذث ألاظئلت بّىاًت وبفىسة ظٍش
 .ولم ًىلْ ِلحها ظىي أِماء اللجىت الّلمُت

 
 

الن ًِ هدُجت اإلاعابٝت ظ٢ُىن الخمِغ اإلاٝبل خال٥  ًز٠ش أن ؤلِا
مُت  الحٙلت الخخامُت، وظُدفل الٙائضون ِلى مُذالُاث رهبُت ٜو

ت وؼهاداث جٝذًش ١ل بدعب مش٠ضه في اإلاعابٝت  .وبشوهٍض
 



الُاث الّشبي “الىالب والىالباث اإلاؽاس٠ىن في أدي  أوإلابُاد الٍش
اخخباس اإلاعابٝت الُىم، جدذ ئؼشاٗ اللجىت الّلمُت ولجىت ظير ” ألاو٥ 

ىد بٙىذٛ  ُدُلحذة “الاخخباساث، في مٝش ئٜامت ال٘ى  .”ظ٘ى
ا٥ سئِغ اللجىت الّلمُت باألوإلابُاد الذ٠خىس ٘ىصي بً أخمذ الز٠ير :  ٜو

ت أو مخٙىقي اإلاشخلت اإلاخىظىت  اخخباس اإلاعابٝت الخاؿ باإلاشخلت الثاهٍى
هى ِباسة ًِ أسبّت أظئلت ٔير همىُت أو مىهجُت حّخمذ ِلى ٜذسة 

الُت  الىالب والىالبت ِلى الخّامل مْ الّالٜاث اإلاىىُٝت الٍش
ذاد ت ألِا  .والفٙاث الهىذظُت ؤلاٜلُذًت وهٍٍش

ً مّاًير جشؼُذ الىالب والىالباث لالخخباس، ألاٗ  ١ل : ”الز٠ير“ِو
دولت أحشث اخخباساث وجفُٙاث الخخُاس أ٘مل والبها؛ لخمثُلها في هزه 

اإلاعابٝت، خُث جم جشؼُذ زالزت والب مً ١ل دولت في الذوسة ألاولى 
 .الحالُت لألوإلابُاد

، بدُث ًخم 
ً
وأِشب ًِ أمله في جماِٚ الّذد في ١ل دولت معخٝبال

 .جشؼُذ ظخت والب مً ١ل دولت مؽاس٠ت
 
ً
ت في : واظخىشد ٜائال اللجىت الّلمُت أِّذث ألاظئلت بّىاًت وبفىسة ظٍش

 .الُىمين اإلاالُين، خُث لم ًىلْ ِلحها ظىي أِماء اللجىت الّلمُت
الن ًِ هدُجت اإلاعابٝت ظ٢ُىن الخمِغ اإلاٝبل، خال٥  ز٠ش أن ؤلِا ًُ

الحٙل الخخامي، وظُدفل الىالب والىالباث ِلى مُذالُاث رهبُت 
ت وؼهاداث جٝذًش مُت وبشوهٍض  .٘و

 

 
الُاث الّشبي  أدي الىالب والىالباث اإلاؽاس٠ىن في أوإلابُاد الٍش
ألاو٥ الُىم، اخخباس اإلاعابٝت باؼشاٗ اللجىت الّلمُت ولجىت ظير 

 .الاخخباساث 
وأ٘اد سئِغ اللجىت الّلمُت باألوإلابُاد الذ٠خىس ٘ىصي بً أخمذ 

ت، أو مخٙىقي  الز٠ير، أن اخخباس اإلاعابٝت الخاؿ باإلاشخلت الثاهٍى
اإلاشخلت اإلاخىظىت ِباسة ًِ أسبّت أظئلت ٔير همىُت أو مىهجُت 

حّخمذ ِلى ٜذسة الىالب والىالبت ِلى الخّامل مْ الّالٜاث 
ذاد  ت ألِا الُت والفٙاث الهىذظُت ؤلاٜلُذًت وهٍٍش  .اإلاىىُٝت الٍش

ً مّاًير جشؼُذ الىالب والىالباث لالخخباس، أؼاس الز٠ير ئلى أن  ِو
١ل دولت ٜامذ باحشاء اخخباساث وجفُٙاث الخخُاس أ٘مل والبها 

والب مً ١ل دولت في  3لخمثُلها في هزه اإلاعابٝت خُث جم جشؼُذ 
 ، الذوسة ألاولى الحالُت لألوإلابُاد

ً
أمله أن ًخم مماِٙت الّذد  مبذًا

في ١ل دولت معخٝبال بدُث ًخم جشؼُذ ظخت والب مً ١ل دولت 
 أن اللجىت الّلمُت ٜامذ باِذاد ألاظئلت بّىاًت 

ً
مؽاس٠ت، مُٙذا

ت في الُىمين اإلاالُين خُث لم ًىلْ ِلحها ظىي  وبفىسة ظٍش
 .أِماء اللجىت الّلمُت

الن ًِ هدُجت اإلاعابٝت ظ٢ُىن ًىم الخمِغ اإلاٝبل  ًز٠ش أن ؤلِا
خال٥ الحٙل الخخامي، في خين ظُدفل الىالب والىالباث ِلى 

ت، وؼهاداث جٝذًش ١ل بدعب  مُت وبشوهٍض مُذالُاث رهبُت ٜو
 .مش٠ضه في اإلاعابٝت 





هائب وصٍش الخّلُم مّالي الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي أن أوضح 
ض الخىاـل وجباد٥ الخبراث بين الُٝاداث  الاوإلابُاد يهذٗ ئلى حٍّض

بُت  ت أواـش الّالٜت بين الذو٥ الّشبُت وؤلاؼشاُ٘تالخذٍس ، ئلا٘ت ئلى جٍٝى
ت لتهُئت الىالب والىالباث في الذو٥ الّشبُت لخىك  الؽُٝٝت وهي ٘ـش

ٙت بُجهم  .اإلاىا٘عاث الؽٍش
حاء رل٤ في ١لمخه ـباح الُىم ألاخذ في خٙل جذؼين ّ٘الُاث أوإلابُاد 

الُاث الّشبي ألاو٥  في حذة والزي جىٍمه وصاسة الخّلُم   م2018الٍش
باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت 

والّلىم واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم وم٢خب التربُت 
الّشبي لذو٥ الخلُج وحعخمُٙه ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة، بدمىس 

ِذد مً الُٝاداث الخّلُمُت بالىصاسة وؤلاداساث الخّلُمُت باإللا٘ت 
ىد اإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد ألاو٥ والزي ٌعخمش خال٥  لشؤظاء وأِماء ال٘ى

ُدُلبٙىذٛ  هـ1440سبُْ ألاو٥  21-17الٙترة مً   .حذة ظ٘ى
ُ٘ما ٜا٥ مذًش ِام اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم الذ٠خىس 

ادة الترابي بين الذو٥ الّشبُت  ظّىد الحشبي ئن ألاوإلابُاد ًأحي لٍض
 ل٢ٙش الىالب 

ً
الُاث جىمُت ومىا٠بت الخىىساث الّلمُت الّاإلاُت للٍش

 مؽاس٠ت وصاسة الخّلُم وم٢خب التربُت الّشبي في جىٍُم . والىالباث
ً
مثمىا

 .ألاوإلابُاد
أ٠ذ في  الحِعىويالذ٠خىس ُِذ  الخّلمُميو٠ُل وصاسة الخّلُم لألداء 

اث  ْ الهامت لالسجٝاء بمعخٍى ١لمخه أن اإلاعابٝاث الذولُت مً اإلاؽاَس
 وهى ما دأبذ ِلُه اإلامل٢ت مً خال٥ الاهخمام 

ً
 ودولُا

ً
الىلبت مدلُا

 في جخفص ي 
ً
ا ت خفـى بالىالب والىالباث مً الىىاحي الّلمُت وال٢ٍٙش

الُاث والّلىم، ورل٤ لخدُٝٞ الخىاحذ اإلاخميز في اإلادا٘ل الذولُت  الٍش
ٞ ألاهذاٗ اإلادٝٝت لها  .ومىا٠بت جىىساث الّفش واظخمشاس الّىاء ٘و

 ومؽاس٠تهممؽيرا بأن ألاوإلابُاد ٌّخبر سا٘ذا للىالب لخألٞ الىالب 

الُاث الّشبي ألاو٥  أدي الىالب والىالباث اإلاؽاس٠ىن في أوإلابُاد الٍش
اخخباس اإلاعابٝت الُىم الازىين باؼشاٗ اللجىت الّلمُت ولجىت ظير 

ىد بٙىذٛ حذة  ُدُلالاخخباساث ورل٤ بمٝش ئٜامت ال٘ى  .ظ٘ى
وأوضح سئِغ اللجىت الّلمُت باألوإلابُاد الذ٠خىس ٘ىصي بً أخمذ 

ت أو مخٙىقي اإلاشخلت  الز٠ير أن اخخباس اإلاعابٝت الخاؿ باإلاشخلت الثاهٍى
اإلاخىظىت هى ِباسة ًِ أسبّت أظئلت ٔير همىُت أو مىهجُت حّخمذ ِلى 
الُت  ٜذسة الىالب والىالبت ِلى الخّامل مْ الّالٜاث اإلاىىُٝت الٍش

ذاد ت ألِا  .والفٙاث الهىذظُت ؤلاٜلُذًت وهٍٍش
ً مّاًير جشؼُذ الىالب والىالباث لالخخباس أؼاس الز٠ير بأن ١ل  ِو

دولت ٜامذ باحشاء اخخباساث وجفُٙاث الخخُاس أ٘مل والبها لخمثُلها 
والب مً ١ل دولت في الذوسة ألاولى  3في هزه اإلاعابٝت خُث جم جشؼُذ 

أمله أن ًخم مماِٙت الّذد في ١ل دولت  مبذًاالحالُت لألوإلابُاد 
معخٝبال بدُث ًخم جشؼُذ ظخت والب مً ١ل دولت مؽاس٠ت مإ٠ذا 
ت في  بأن اللجىت الّلمُت ٜامذ باِذاد ألاظئلت بّىاًت وبفىسة ظٍش
 .الُىمين اإلاالُين خُث لم ًىلْ ِلحها ظىي أِماء اللجىت الّلمُت

الن ًِ هدُجت اإلاعابٝت ظ٢ُىن الخمِغ اإلاٝبل خال٥  ًز٠ش بأن ؤلِا
الحٙل الخخامي وظُدفل الىالب والىالباث ِلى مُذالُاث رهبُت 

ت وؼهاداث جٝذًش ١ل بدعب مش٠ضه في اإلاعابٝت مُت وبشوهٍض  .ٜو



الُاث الّشبي "الىالب والىالباث اإلاؽاس٠ىن في أدي  أوإلابُاد الٍش
اخخباس اإلاعابٝت الُىم، جدذ ئؼشاٗ اللجىت الّلمُت ولجىت ظير " ألاو٥ 

ىد بٙىذٛ  ُدُلحذة "الاخخباساث، في مٝش ئٜامت ال٘ى  ".ظ٘ى
ا٥ سئِغ اللجىت الّلمُت باألوإلابُاد الذ٠خىس ٘ىصي بً أخمذ الز٠ير :  ٜو

ت أو مخٙىقي اإلاشخلت اإلاخىظىت  اخخباس اإلاعابٝت الخاؿ باإلاشخلت الثاهٍى
هى ِباسة ًِ أسبّت أظئلت ٔير همىُت أو مىهجُت حّخمذ ِلى ٜذسة 

الُت  الىالب والىالبت ِلى الخّامل مْ الّالٜاث اإلاىىُٝت الٍش
ذاد ت ألِا  .والفٙاث الهىذظُت ؤلاٜلُذًت وهٍٍش

ً مّاًير جشؼُذ الىالب والىالباث لالخخباس، ألاٗ  ١ل ": الز٠ير"ِو
دولت أحشث اخخباساث وجفُٙاث الخخُاس أ٘مل والبها؛ لخمثُلها في هزه 

اإلاعابٝت، خُث جم جشؼُذ زالزت والب مً ١ل دولت في الذوسة ألاولى 
 .الحالُت لألوإلابُاد

، بدُث ًخم 
ً
وأِشب ًِ أمله في جماِٚ الّذد في ١ل دولت معخٝبال

 .جشؼُذ ظخت والب مً ١ل دولت مؽاس٠ت
 
ً
ت في : واظخىشد ٜائال اللجىت الّلمُت أِّذث ألاظئلت بّىاًت وبفىسة ظٍش

 .الُىمين اإلاالُين، خُث لم ًىلْ ِلحها ظىي أِماء اللجىت الّلمُت
الن ًِ هدُجت اإلاعابٝت ظ٢ُىن الخمِغ اإلاٝبل، خال٥  ز٠ش أن ؤلِا ًُ

الحٙل الخخامي، وظُدفل الىالب والىالباث ِلى مُذالُاث رهبُت 
ت وؼهاداث جٝذًش مُت وبشوهٍض  .٘و

الُاث الّشبي ألاو٥  أدي الىالب والىالباث اإلاؽاس٠ىن في أوإلابُاد الٍش
، باؼشاٗ اللجىت الّلمُت ولجىت ظير (الازىين)اخخباس اإلاعابٝت الُىم 

ىد بٙىذٛ حذة  ُدُلالاخخباساث، ورل٤ بمٝش ئٜامت ال٘ى  .ظ٘ى
 

وأوضح سئِغ اللجىت الّلمُت باألوإلابُاد الذ٠خىس ٘ىصي بً أخمذ 
ت أو مخٙىقي اإلاشخلت  الز٠ير، أن اخخباس اإلاعابٝت الخاؿ باإلاشخلت الثاهٍى

اإلاخىظىت هى ِباسة ًِ أسبّت أظئلت ٔير همىُت، أو مىهجُت حّخمذ 
ِلى ٜذسة الىالب والىالبت ِلى الخّامل مْ الّالٜاث اإلاىىُٝت 

ذاد ت ألِا الُت والفٙاث الهىذظُت ؤلاٜلُذًت وهٍٍش  .الٍش
 

ً مّاًير جشؼُذ الىالب والىالباث لالخخباس أؼاس الز٠ير بأن ١ل  ِو
دولت ٜامذ باحشاء اخخباساث وجفُٙاث، الخخُاس أ٘مل والبها لخمثُلها 

والب مً ١ل دولت في الذوسة  3في هزه اإلاعابٝت، خُث جم جشؼُذ 
أمله أن ًخم مماِٙت الّذد في ١ل  مبذًاألاولى الحالُت لألوإلابُاد، 

دولت معخٝبال، بدُث ًخم جشؼُذ ظخت والب مً ١ل دولت مؽاس٠ت، 
ت  مإ٠ذا بأن اللجىت الّلمُت ٜامذ باِذاد ألاظئلت بّىاًت وبفىسة ظٍش

في الُىمين اإلاالُين، خُث لم ًىلْ ِلحها ظىي أِماء اللجىت 
 .الّلمُت

 
الن ًِ هدُجت اإلاعابٝت ظ٢ُىن  الٝادم خال٥ ( الخمِغ)ًز٠ش بأن ؤلِا

الحٙل الخخامي، وظُدفل الىالب والىالباث ِلى مُذالُاث رهبُت 
ت وؼهاداث جٝذًش ١ل بدعب مش٠ضه في اإلاعابٝت مُت وبشوهٍض  .ٜو

 



اًت  وصٍش الخّلُم الذ٠خىس أخمذ بً مدمذ الِّس ى جىىلٞ ًىم بِش
الُاث الّشبي ألاو٥  أولُمبُادّ٘الُاث  1440/3/17ألاخذ الٝادم  الٍش

الزي جىٍمه وصاسة الخّلُم باإلامل٢ت، بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت  2018
الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم، واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت 

والّلىم، وم٢خب التربُت الّشبي لذو٥ الخلُج، وحعخمُٙه ؤلاداسة 
الّامت للخّلُم بجذة بدمىس هائب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً 

ىد  ذد مً الُٝاداث الخّلُمُت وسؤظاء وأِماء ال٘ى الّاـمي ِو
عخمش  13اإلاؽاس٠ت، خُث حؽاٟس في دوسجه الحالُت  دولت ِشبُت، َو

 29-25اإلاىا٘ٞ  1440سبُْ ألاو٥  21-17خال٥ الٙترة مً  ألاولُمبُاد
مبر   .ورل٤ في أخذ ٘ىادٛ حذة 2018ه٘ى
ىد الّشبُت اإلاؽاس٠ت في وسخب  ش الخّلُم ب٣ا٘ت ال٘ى مً  ألاولُمبُادٍص
ٝا ئؼشاُ٘تحهاث  ، ووالب ووالباث، ساحُا أن جخم اإلاىا٘عاث ٘و

للخىلّاث، وبما ٌعهم في جدُٝٞ ألاهذاٗ اإلابيُت ِلى هزا الجاهب 
اإلاّشفي، ٠أداة مهمت في خُاجىا الُىمُت، وأخذ أهم مجاالث الخىا٘غ 

الّلمي اإلاثمش والبىاء بين والب الذو٥ الّشبُت، ممُٙا أهه ٌّى٥ ِلى 
في ئِذاد أبىائىا وبىاجىا الىالب والىالباث  ألاولُمبُادأن ٌعهم 

ش أدائهم في اإلاىا٘عاث التي ظُخىلىنها معخٝبال ِلى معخىي  وجىٍى
ش  الّالم، وجدُٝٞ ما ًخىلْ إلهجاصه الخّلُم في الّالم الّشبي مً جىٍى

عها  ذها وسْ٘ معخىي جذَس الُاث وججٍى معخمش إلاىاهج الٍش
 .وجدفُلها

أحي  ُت اإلاميزة واإلاهمت التي حؽاٟس بها  ألاولُمبُادٍو لمً البرامج الىِى
وصاسة الخّلُم لالسجٝاء باإلاعخىي الّلمي للىالب والىالباث في اإلامل٢ت 

الُاث لذي  وسْ٘ اإلاعخىي الّلمي لذيهم ئلى حاهب وؽش زٝا٘ت الٍش
الىلبت والىالباث واإلاّلمين واإلاّلماث ِلى خذ ظىاء، وجُّٙل دوس 
ض مجاالث  الُاث، والّمل ِلى حٍّض اإلاإظعاث اإلاّىُت في حّلُم الٍش

الخىاـل بين الىلبت اإلابذِين في هزا اإلاجا٥، وبث سوح الخىا٘غ 
الؽٍشٚ بين ولبت الذو٥ الّشبُت، وا٠دؽاٗ اإلابذِين مجهم في ِلم 

الُاث وجىححههم الظدثماس ٜذساتهم  .الٍش
 
 
 

–
اًت وصٍش الخّلُم الذ٠خىس أخمذ الِّس ى جىىلٞ ألاخذ اإلاٝبل  بِش

الُاث الّشبي ألاو٥  ، والزي جىٍمه وصاسة 2018ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش
الخّلُم بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم واللجىت 

العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم وم٢خب التربُت الّشبي لذو٥ الخلُج، 
وحعخمُٙه ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة بدمىس هائب وصٍش الخّلُم 

ذد مً الُٝاداث الخّلُمُت وسؤظاء  الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي ِو
ىد اإلاؽاس٠ت، خُث حؽاٟس في دوسجه الحالُت  دولت  13وأِماء ال٘ى

سبُْ ألاو٥ الحالي بمٝش ٘ىذٛ  21ئلى  17ِشبُت خال٥ الٙترة مً 
ُدُل  .حذة ظ٘ى

 
ىد الّشبُت اإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد مً  وسخب وصٍش الخّلُم بجمُْ ال٘ى

ٝا  ئؼشاُ٘تحهاث  ووالب ووالباث، ساحُا أن ججشي اإلاىا٘عاث ٘و
للخىلّاث، وبما ٌعهم في جدُٝٞ ألاهذاٗ اإلابيُت ِلى هزا الجاهب 
اإلاّشفي ٠أداة هامت في خُاجىا الُىمُت، وأخذ أهم مجاالث الخىا٘غ 

الّلمي اإلاثمش والبىاء بين والب الذو٥ الّشبُت، ممُٙا أهه ٌّى٥ ِلى 
ش  أن ٌعهم ألاوإلابُاد في ئِذاد أبىائىا وبىاجىا الىالب والىالباث وجىٍى
أدائهم في اإلاىا٘عاث التي ظُخىلىنها معخٝبال ِلى معخىي الّالم، 
ش معخمش  وجدُٝٞ ما ًخىلْ إلهجاصه الخّلُم في الّالم الّشبي مً جىٍى

عها وجدفُلها ذها وسْ٘ معخىي جذَس الُاث وججٍى  .إلاىاهج الٍش
 

ُت اإلاخميزة واإلاهمت التي  ٌؽاس ئلى أن ألاوإلابُاد ًأحي لمً البرامج الىِى
حؽاٟس بها الىصاسة لالسجٝاء باإلاعخىي الّلمي للىالب والىالباث في 

الُاث  اإلامل٢ت، وسْ٘ اإلاعخىي الّلمي لذيهم ئلى حاهب وؽش زٝا٘ت الٍش
لذي الىلبت والىالباث واإلاّلمين واإلاّلماث ِلى خذ ظىاء، وجُّٙل دوس 

ض مجاالث  الُاث، والّمل ِلى حٍّض اإلاإظعاث اإلاّىُت في حّلُم الٍش
الخىاـل بين الىلبت اإلابذِين في هزا اإلاجا٥، وبث سوح الخىا٘غ 

الؽٍشٚ بين ولبت الذو٥ الّشبُت، وا٠دؽاٗ اإلابذِين مجهم في ِلم 
الُاث وجىححههم الظدثماس ٜذساتهم  .الٍش

 
 



الُاث الّشبي ألاو٥  جىىلٞ ًىم ألاخذ الٝادم ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش
الزي جىٍمه وصاسة الخّلُم باإلامل٢ت بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت  2018

الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت 
اًت وصٍش الخّلُم  والّلىم وم٢خب التربُت الّشبي لذو٥ الخلُج، بِش

 .الذ٠خىس أخمذ بً مدمذ الِّس ى
وحعخمُٚ ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة هزا ألاوإلابُاد، بدمىس هائب 

ذد مً الُٝاداث  وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي ِو
ىد اإلاؽاس٠ت  .الخّلُمُت وسؤظاء وأِماء ال٘ى

دولت ِشبُت وحعخمش الّٙالُاث  13وحؽاٟس في دوسة ألاوإلابُاد الحالُت 
مبر  29-25هـ اإلاــىا٘ٞ 1440سبُْ ألاو٥  21-17خال٥ الٙترة مً  ه٘ى

ُدُل"م، ورل٤ بمٝش ٘ىذٛ 2018  ".حذة ظ٘ى
ب٣ا٘ت الى٘ىد الّشبُت اإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد مً " الِّس ى"وسّخب 
ا أن جدٝٞ اإلاىا٘عاث ئؼشاُ٘تحهاث  ًُ ، ووالب ووالباث، ساح

ألاهذاٗ اإلاأمىلت ُ٘ما ًخّلٞ بالجاهب اإلاّشفي، ٠أداة هامت في خُاجىا 
الُىمُت، وأخذ أهم مجاالث الخىا٘غ الّلمي اإلاثمش والبىاء بين والب 

 .الذو٥ الّشبُت
 

وأِشب ًِ أمله في أن ٌعاهم ألاوإلابُاد في ئِذاد أبىائىا وبىاجىا 
ش أدائهم خال٥ اإلاىا٘عاث التي ظُخىلىنها  الىالب والىالباث وجىٍى
 ِلى معخىي الّالم، وجدُٝٞ ئهجاصاث في الّالم الّشبي ِلى 

ً
معخٝبال

ذها وسْ٘ معخىي  الُاث وججٍى ش اإلاعخمش إلاىاهج الٍش ـُّذ الخىٍى
عها وجدفُلها  .جذَس

أحي  ُت اإلاخميزة واإلاهمت التي ٍو جىٍُم ألاوإلابُاد لمً البرامج الىِى
حؽاٟس بها وصاسة الخّلُم لالسجٝاء باإلاعخىي الّلمي للىالب والىالباث 

في اإلامل٢ت وسْ٘ اإلاعخىي الّلمي لذيهم ئلى حاهب وؽش زٝا٘ت 
الُاث لذي الىلبت والىالباث واإلاّلمين واإلاّلماث ِلى خٍذ  الٍش

الُاث  .ظىاء، وجُّٙل دوس اإلاإظعاث اإلاّىُت في حّلُم الٍش
 
 
 

الُاث 1440/ 3/ 17جىىلٞ ًىم ألاخذ الٝادم  هـ، ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش
اًت مّالي وصٍش الخّلُم الذ٠خىس أخمذ بً 2018الّشبي ألاو٥  م، بِش

مدمذ الِّس ى، الزي جىٍمه وصاسة الخّلُم باإلامل٢ت بالؽشا٠ت مْ 
اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم واللجىت العّىدًت للتربُت 

 .والثٝا٘ت والّلىم وم٢خب التربُت الّشبي لذو٥ الخلُج
وظدعخمُٚ الّٙالُاث ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة بدمىس مّالي 

ذد مً الُٝاداث  هائب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي، ِو
ىد اإلاؽاس٠ت، خُث حؽاٟس في دوسجه  الخّلُمُت وسؤظاء وأِماء ال٘ى

عخمش ألاوإلابُاد خال٥ الٙترة مً  13الحالُت  سبُْ  21-17دولت ِشبُت، َو
مبر  29-25هـ اإلاــىا٘ٞ 1440ألاو٥  م، ورل٤ بمٝش ٘ىذٛ 2018ه٘ى

ُدُل  .حذة ظ٘ى
ىد  وسخب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس أخمذ بً مدمذ الِّس ى، ب٣ا٘ت ال٘ى

، ووالب ووالباث، ئؼشاُ٘تالّشبُت اإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد مً حهاث 
ٝا للخىلّاث، وبما ٌعهم في جدُٝٞ ألاهذاٗ  ا أن جخم اإلاىا٘عاث ٘و ًُ ساح

اإلابيُت ِلى هزا الجاهب اإلاّشفي، ٠أداة هامت في خُاجىا الُىمُت، وأخذ 
 .أهم مجاالث الخىا٘غ الّلمي اإلاثمش والبىاء بين والب الذو٥ الّشبُت

أهه ٌّى٥ ِلى أن ٌعهم ألاوإلابُاد في ئِذاد أبىائىا وبىاجىا : وألاٗ
ش أدائهم في اإلاىا٘عاث التي ظُخىلىنها  الىالب والىالباث وجىٍى

 ِلى معخىي الّالم، وجدُٝٞ ما ًخىلْ إلهجاصه الخّلُم في 
ً

معخٝبال
ذها وسْ٘  الُاث وججٍى ش معخمش إلاىاهج الٍش الّالم الّشبي مً جىٍى

عها وجدفُلها  .معخىي جذَس
ُت اإلاخميزة واإلاهمت التي حؽاٟس بها  وجأحي ألاوإلابُاد لمً البرامج الىِى
وصاسة الخّلُم لالسجٝاء باإلاعخىي الّلمي للىالب والىالباث في اإلامل٢ت 

الُاث لذي  وسْ٘ اإلاعخىي الّلمي لذيهم، ئلى حاهب وؽش زٝا٘ت الٍش
الىلبت والىالباث واإلاّلمين واإلاّلماث ِلى خذ ظىاء، وجُّٙل دوس 
ض مجاالث  الُاث، والّمل ِلى حٍّض اإلاإظعاث اإلاّىُت في حّلُم الٍش

الخىاـل بين الىلبت اإلابذِين في هزا اإلاجا٥، وبث سوح الخىا٘غ 
الؽٍشٚ بين ولبت الذو٥ الّشبُت، وا٠دؽاٗ اإلابذِين مجهم في ِلم 

الُاث وجىححههم الظدثماس ٜذساتهم  .الٍش
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الُاث الّشبي ألاو٥ الزي  ٘اص زالزت جالمُز مٕاسبت ؼاس٠ىا في أوإلابُاد الٍش
اخخخمذ ّ٘الُاجه، الخمِغ، بجذة ٔشب العّىدًت، بمُذالُت رهبُت 

مِخين  .٘و

وخٝٞ الخالمُز الثالزت الزًً ًخابّىن دساظتهم بالعىت الخخامُت 
ً لجهت الشباه ظال )للبا١الىسٍا  ت للتربُت والخ٢ٍى ألا١ادًمُت الجهٍى

ت حذا"، (الٝىُىشة في هزه الخٍاهشة الّلمُت، ورل٤ " هخائج مؽ٘ش
بدفى٥ الخلمُز مدمذ خير ِلى مذالُت رهبُت، وصمُلُه هضاس الٕضا٥ 

 .ومدمذ ال٢ُٙل ِلى ٘مُت ل٣ل مجهما

أظئلت "وجممىذ اخخباساث اإلاعابٝت بدعب اللجىت اإلاىٍمت للمعابٝت 
ٔير همىُت أو مىهجُت حّخمذ ِلى ٜذسة الىالب والىالبت ِلى الخّامل 

ت  الُت والفٙاث الهىذظُت ؤلاٜلُذًت وهٍٍش مْ الّالٜاث اإلاىىُٝت الٍش
ذاد  ".ألِا

ذ اإلإشبي في هزه الخٍاهشة، مدمذ  ، هُل ئباوي ووـٚ سئِغ ال٘ى
ت حذا"الخالمُز اإلإاسبت لهزه اإلاُذالُاث بـ للمٕشب، " الحفُلت اإلاؽ٘ش

ذساث واِذة أبان "مبرصا أن هزه الىخائج حّذ  زمشة مجهىداث ٠بيرة ٜو
 ".ِجها الخالمُز اإلاؽاس٠ين الثالزت في هزه الخٍاهشة الّلمُت الّشبُت

ج ًمثل  سظالت ئلى باقي الخالمُز اإلإاسبت لحثهم "وألاٗ أن هزا الخخٍى
ت والّلىم ِلى  ِلى بز٥ الجهىد لخدُٝٞ الخميز والخٙٛى في خٝى٥ اإلاّ٘ش

ين الىوني والذولي  ".اإلاعخٍى

الُاث الّشبي ألاو٥  واهىلٝذ ألاخذ اإلااض ي ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش
الُاث مً  دولت ِشبُت وهي ئلى  13بمؽاس٠ت الخالمُز اإلاىهىبين في الٍش

ً والجضائش  حاهب اإلإشب، ١ل مً العّىدًت ومفش وؤلاماساث والبدٍش
مان ولبىان ولُبُا ذ والُمً وجىوغ ِو  .والعىدان وال٢ٍى

وتهذٗ هزه الخٍاهشة الّلمُت، التي هٍمتها وصاسة الخّلُم العّىدًت 
بؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم، واللجىت 

العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم، وم٢خب التربُت الّشبي لذو٥ 
الُاث  الخلُج، ئلى جىمُت سوح الخميز وؤلابذاُ والثٝت ووؽش زٝا٘ت الٍش

ض مجاالث الخىاـل بُجهم  .لذي الىلبت الّشب، وحٍّض

 

بُذأيهم  الخىوعُان الخلمُزانجىج  وآدم مؽاٟس باإلاُذالُت  بِى
ت الُاث  البروهٍض في اليسخت ألاولي ألوإلابُاد الٍش

  .حذة باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت في مذًىت الخأمذ التي الّشبُت
 

ضاو٥ الخلمُزان أـُال حشحِغ، دساظتهما باإلاّهذ الىمىرجي  ٍو
ذ م٢ىتهما الجمُّت الخىوعُت لثٝا٘ت ومعابٝاث  بمذهين ٜو

الُاث مً اإلاؽاس٠ت في هزا ألاوإلابُاد  .الٍش
 
بُذ وظبٞ للخلمُز أيهم  أن جدفل ِلى مشجبت مؽٗش في  بِى

ألاوإلابُاد الّاإلاي بشوماهُا وخفذ مُذالُت ٘مُت في حىان 
ٝي بىيروبي  .اإلااض ي في ألاوإلابُاد ؤلاٍ٘ش

 

 



خفذ زالزت جالمُز مٕاسبت في مذًىت حذة العّىدًت 
الُاث الّشبي ألاو٥ الزي اخخخمذ ّ٘الُاجه الخمِغ،  أوإلابُاد في الٍش

مِخين وخٝٞ الخالمُز الثالزت الزًً ًخابّىن  ِلى مُذالُت رهبُت ٘و
ت للتربُت )دساظتهم بالعىت الخخامُت للبا١الىسٍا  ألا١ادًمُت الجهٍى
ً لجهت الشباه ظال الٝىُىشة ت حًذا في هزه (والخ٢ٍى ، هخائج مؽ٘ش

الخٍاهشة الّلمُت، ورل٤ بدفى٥ الخلمُز مدمذ خير ِلى مُذالُت 
 .رهبُت، وصمُلُه هضاس الٕضا٥ ومدمذ ال٢ُٙل ِلى ٘مِخين

وجممىذ اإلاعابٝت اخخباساتها أظئلت ٔير همىُت أو مىهجُت حّخمذ ِلى 
الُت  ٜذسة الىالب والىالبت ِلى الخّامل مْ الّالٜاث اإلاىىُٝت الٍش

ذاد واهىلٝذ ألاخذ اإلااض ي  ت ألِا والفٙاث الهىذظُت ؤلاٜلُذًت وهٍٍش
الُاث الّشبي ألاو٥ بمؽاس٠ت الخالمُز اإلاىهىبين في  ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش

الُاث مً  دولت ِشبُت مخمثلت في العّىدًت ومفش وؤلاماساث  13الٍش
ً و  مان ولبىان  الجضائشوالبدٍش ذ والُمً وجىوغ ِو والعىدان وال٢ٍى

 ًِ اإلإشب
ً

 .ولُبُا، ٘مال

زالزت جالمُز مٕاسبت في الذوسة ألاولى مً ألاوإلابُاد الّشبُت في جىج 
الُاث، التي أُٜمذ بمذًىت حذة باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت،  الٍش
جدذ ئؼشاٗ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم، في الٙترة 

 .2018هىهبر  29و 25اإلامخذة بين 

وأ٘اد بآل لىصاسة التربُت الىوىُت أهه جباسي خال٥ هزه اإلاعابٝت 
هخبت مً الخلمُزاث والخالمُز مً مخخلٚ الذو٥ الّشبُت، مً 

ٞ مثل اإلإشب ولم زالزت جالمُز مإهلين الحخُاص ألاوإلابُاد  بُجهم ٍ٘ش
الُاث  .2019 الىوىُت في الٍش

ٞ اإلإشبي ِلى اإلاشجبت ألاولى بّذ ٘ىصه بثالر  ذ خفل الٍٙش ٜو
مِخين، خُث جم٢ً الخلمُز مدمذ خير مً  مُذالُاث رهبُت ٘و
ج بالزهب ُ٘ما جىج بالٙمت ١ل مً الخلمُز مدمذ ٠ُٙل  الخخٍى

 .والخلمُز هضاس الٕضا٥، حمُّهم مً حهت الشباه ظال الٝىُىشة

ً اإلانهي  وبهزه اإلاىاظبت، هىأث وصاسة التربُت الىوىُت والخ٢ٍى
ماء اللجىت  والخّلُم الّالي والبدث الّلمي للخالمُز اإلاخىحين وأِل
ت التي حعهش ِلى اهخٝاء وئِذاد الٙٛش الىوىُت التي حؽاٟس  اإلاش٠ٍض
الُاث، و٠زل٤ أمهاث وآباء  في الخٍاهشاث الذولُت في مجا٥ الٍش

الخالمُز اإلاخىحين ِلى دِمهم ألبىائهم ومىا٠بتهم في مخخلٚ 
 .ألاوؽىت الذساظُت وألاوإلابُت التي ًىخشوىن ٘حها
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الُاث الزي  ئزىتيلبىان مْ ؼاٟس  ِؽشة دولت في ألاوإلابُاد الّشبي للٍش
ً  29و  25أُٜم في مذًىت حذة في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت بين  حؽٍش

الثاوي، جلبُت لذِىة جلٝاها مً اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم 
، وبذِم مً اللجىت الىوىُت اللبىاهُت للُىوع٢ى، ورل٤ "ألال٢عى" 

الُاث  بّذما ١ان اإلاش٠ض التربىي للبدىر وؤلاهماء أحشي مباساة في الٍش
 .بين ُِىت مً جالمزة اإلاذاسط الشظمُت والخاـت

 
ذ اللبىاوي ميعٝت ألاوؽىت في اللجىت اللبىاهُت للُىوع٢ى  ولم ال٘ى
الُاث في اإلاش٠ض التربىي  العُذة ١اجُا ؼشو ابشاهُم، سئِغ ٜعم الٍش

للبدىر والاهماء ألاظخار ظامش ظُٚ الذًً ومّهم زالزت جالمُز لبىاهُين 
 :هم 

 (.مذسظت ساهباث ظُذة الشظل)ئمُل حان ُِذ  -
م مىير أبي ظُّذ  - ٙاث الذولُت)٠ٍش  (.مذسظت الؽٍى
 (.مذسظت أمجاد)داوي ظامش ِضام  -
 

والب مً ١ل دولت مً الذو٥ الثالر ِؽشة اإلاؽاس٠ت وبلٖ ِذد  3جباسي 
ٞ آلاحي  4:اإلاُذالُاث اإلاىصِت في ألاوإلابُاد حعْ مُذالُاث مىصِت ٘و

 .رهب  2٘مت ، 3بشوهض، 
 

م  ذ اظخدٝها الخلمُز ٠ٍش ت الثاهُت بالترجِب ٜو اص باإلاُذالُت البروهٍض ٘و
ٙاث الذولُت، ٠ما خاص ١ل مً داوي  مىير أبي ظُّذ مً مذسظت الؽٍى

  .ِضام وئمُل ُِذ ؼهادة جٝذًش
 

زالزت جالمُز مٕاسبت في الذوسة ألاولى مً ألاوإلابُاد الّشبُت في جىج 
الُاث، التي أُٜمذ بمذًىت حذة باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت،  الٍش
جدذ ئؼشاٗ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم، في الٙترة 

 .2018هىهبر  29و 25اإلامخذة بين 

وأ٘اد بآل لىصاسة التربُت الىوىُت أهه جباسي خال٥ هزه اإلاعابٝت 
هخبت مً الخلمُزاث والخالمُز مً مخخلٚ الذو٥ الّشبُت، مً 

ٞ مثل اإلإشب ولم زالزت جالمُز مإهلين الحخُاص ألاوإلابُاد  بُجهم ٍ٘ش
الُاث  .2019 الىوىُت في الٍش

ٞ اإلإشبي ِلى اإلاشجبت ألاولى بّذ ٘ىصه بثالر  ذ خفل الٍٙش ٜو
مِخين، خُث جم٢ً الخلمُز مدمذ خير مً  مُذالُاث رهبُت ٘و
ج بالزهب ُ٘ما جىج بالٙمت ١ل مً الخلمُز مدمذ ٠ُٙل  الخخٍى

 .والخلمُز هضاس الٕضا٥، حمُّهم مً حهت الشباه ظال الٝىُىشة

ً اإلانهي  وبهزه اإلاىاظبت، هىأث وصاسة التربُت الىوىُت والخ٢ٍى
ماء اللجىت  والخّلُم الّالي والبدث الّلمي للخالمُز اإلاخىحين وأِل
ت التي حعهش ِلى اهخٝاء وئِذاد الٙٛش الىوىُت التي حؽاٟس  اإلاش٠ٍض
الُاث، و٠زل٤ أمهاث وآباء  في الخٍاهشاث الذولُت في مجا٥ الٍش

الخالمُز اإلاخىحين ِلى دِمهم ألبىائهم ومىا٠بتهم في مخخلٚ 
 .ألاوؽىت الذساظُت وألاوإلابُت التي ًىخشوىن ٘حها



الُاث الّشبي ألاو٥، الزي  3٘اص  جالمُز مٕاسبت، ؼاس٠ىا في أوإلابُاد الٍش
، في حذة ٔشب العّىدًت، (هىهبر 29)اخخخمذ ّ٘الُاجه، الُىم الخمِغ 

مِخين  .بمُذالُت رهبُت ٘و
وخٝٞ الخالمُز الثالزت، الزًً ًخابّىن دساظتهم في العىت الخخامُت 

ً لجهت الشباه ظال )للبا١الىسٍا  ت للتربُت والخ٢ٍى ألا١ادًمُت الجهٍى
ت حذا“، (الٝىُىشة في هزه الخٍاهشة الّلمُت، ورل٤ ” هخائج مؽ٘ش

بدفى٥ الخلمُز مدمذ خير ِلى مُذالُت رهبُت، وصمُلُه هضاس الٕضا٥ 
 .ومدمذ ال٢ُٙل ِلى ٘مُت ل٣ل مجهما

أظئلت ٔير “وجممىذ اخخباساث اإلاعابٝت، خعب اللجىت اإلاىٍمت، 
همىُت أو مىهجُت حّخمذ ِلى ٜذسة الىالب والىالبت ِلى الخّامل مْ 

ت  الُت والفٙاث الهىذظُت ؤلاٜلُذًت وهٍٍش الّالٜاث اإلاىىُٝت الٍش
ذاد  .”ألِا

الُاث الّشبي ألاو٥  واهىلٝذ، ألاخذ اإلااض ي، ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش
الُاث مً  دولت ِشبُت، وهي، ئلى  13بمؽاس٠ت الخالمُز اإلاىهىبين في الٍش

ً والجضائش  حاهب اإلإشب، ١ل مً العّىدًت ومفش وؤلاماساث والبدٍش
مان ولبىان ولُبُا ذ والُمً وجىوغ ِو  .والعىدان وال٢ٍى

الُاث الّشبي ألاو٥  ٘اص زالزت جالمُز مٕاسبت ؼاس٠ىا في أوإلابُاد الٍش
هىهبر، بجذة ٔشب  29الزي اخخخمذ ّ٘الُاجه، الُىم الخمِغ 

مِخين  .العّىدًت، بمُذالُت رهبُت ٘و

وخٝٞ الخالمُز الثالزت الزًً ًخابّىن دساظتهم بالعىت الخخامُت 
ً لجهت الشباه ظال )للبا١الىسٍا  ت للتربُت والخ٢ٍى ألا١ادًمُت الجهٍى

ت حذا“، (الٝىُىشة في هزه الخٍاهشة الّلمُت، ورل٤ ” هخائج مؽ٘ش
بدفى٥ الخلمُز مدمذ خير ِلى مذالُت رهبُت، وصمُلُه هضاس الٕضا٥ 

 .ومدمذ ال٢ُٙل ِلى ٘مُت ل٣ل مجهما

وجممىذ اخخباساث اإلاعابٝت بدعب اللجىت اإلاىٍمت للمعابٝت 
أظئلت ٔير همىُت أو مىهجُت حّخمذ ِلى ٜذسة الىالب والىالبت ِلى “

الُت والفٙاث الهىذظُت  الخّامل مْ الّالٜاث اإلاىىُٝت الٍش
ذاد ت ألِا  .”ؤلاٜلُذًت وهٍٍش

ذ اإلإشبي في هزه الخٍاهشة، مدمذ ووـٚ  ، في ئباوي سئِغ ال٘ى
ذ لى١الت اإلإشب الّشبي لألهباء، هُل الخالمُز اإلإاسبت لهزه  جفٍش

ت حذا“اإلاُذالُاث بـ  للمٕشب، مبرصا أن هزه الىخائج ” الحفُلت اإلاؽ٘ش
ذساث واِذة أبان ِجها الخالمُز “حّذ  زمشة مجهىداث ٠بيرة ٜو

 .”اإلاؽاس٠ين الثالزت في هزه الخٍاهشة الّلمُت الّشبُت

ج ًمثل  سظالت ئلى باقي الخالمُز اإلإاسبت لحثهم “وألاٗ أن هزا الخخٍى
ت والّلىم  ِلى بز٥ الجهىد لخدُٝٞ الخميز والخٙٛى في خٝى٥ اإلاّ٘ش

ين الىوني والذولي  .”ِلى اإلاعخٍى

الُاث الّشبي ألاو٥  واهىلٝذ ألاخذ اإلااض ي ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش
الُاث مً  دولت ِشبُت مً بُجها  13بمؽاس٠ت الخالمُز اإلاىهىبين في الٍش

ً والجضائش  اإلإشب، وهي ١ل مً العّىدًت ومفش وؤلاماساث والبدٍش
مان ولبىان ولُبُا ذ والُمً وجىوغ ِو  .والعىدان وال٢ٍى

 



خخخم ًٔذا 
ُ
الُاث  فىج مذًىت حذة بالعّىدًت، ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش

الُاث مً  فى، بمؽاس٠ت الىالب اإلاىهىبين 2018ألاو٥  الّشبى  13الٍش
ً والجضائش " هىدولت ِشبُت  العّىدًت ومفش وؤلاماساث والبدٍش

مان ولبىان ولُبُا ذ والُمً وجىوغ ِو  ".والعىدان واإلإشب وال٢ٍى

وصاسة الخّلُم العّىدًت، واهىلٝذ  جىٍمها التىوتهذٗ جل٤ الّٙالُت 
ض مجاالث اإلااض ىًىم ألاخذ  ، ئلى جىمُت سوح الخميز وؤلابذاُ والثٝت وحٍّض

 الّلمىالخىاـل بين الىلبت الّشب، ٠ما جىمذ ئلى الاسجٝاء باإلاعخىي 
ش اإلاعخمش  الّشبىلهم، وجدٙيز الخّلُم ِلى معخىي الّالم  ِلى الخىٍى

عها وجدفُلها، وا٠دؽاٗ  فىإلاىاهجه  الُاث وسْ٘ معخىي جذَس الٍش
الُاث وجىححههم الظدثماس  فىاإلابذِين مً الىلبت الّشب  ِلم الٍش

 .ٜذساتهم

ا٥ أجمنى :"الذ٠خىس أخمذ بً مدمذ الِّس ى  العّىديوصٍش الخّلُم  ٜو
عُهم  ٌَ ا للخىلّاث، وبما 

ً
ٝ جدُٝٞ ألاهذاٗ  فىأن جخم اإلاىا٘عاث ٘و

خُاجىا الُىمُت، وأخذ  فى، ٠أداة هامت اإلاّشفىاإلابيُت ِلى هزا الجاهب 
، "اإلاثمش والبىاء بين والب الذو٥ الّشبُت الّلمىأهم مجاالث الخىا٘غ 

ا ئلى أهه ٌّى٥ ِلى أن ٌعهم ألاوإلابُاد 
ً
ئِذاد أبىائىا وبىاجىا  فىال٘خ

ش أدائهم  ظُخىلىنها  التىاإلاىا٘عاث  فىالىالب والىالباث، وجىٍى
 ِلى معخىي الّالم، وجدُٝٞ ما ًخىلْ إلهجاصه الخّلُم 

ً
 فىمعخٝبال
ذها وسْ٘  الّشبىالّالم  الُاث وججٍى ش معخمش إلاىاهج الٍش مً جىٍى

عها وجدفُلها  .معخىي جذَس

 

اسة الُىم   هٍمذ ئداسة حّلُم حذة ممثلت في ئداسة الّالٜاث الّامت ٍص
الُاث الّشبي ألاو٥ ( ألاسبّاء)  ىد اإلاؽاس٠ت في أوإلابُاد الٍش  2018لل٘ى
 م 

ورل٤ لمً ( ١اوظذ)حامّت اإلال٤ ِبذهللا للّلىم والخٝىُت ئلى 
اساث اإلافاخبت لّٙالُاث  أِماء الى٘ىد  وججى٥ .ألاوإلابُادحذو٥ الٍض

في مشا٘ٞ الجامّت خُث ظبٞ الجىلت جٝذًم ِشك مشئي ًِ الجامّت 
ُٙت ًِ جخففاتها وآلُت الالخداٛ بها  اؼخمل ِلى هبزة حٍّش

باإللا٘ت لىمارج مً الىالب الزًً الخدٝىا بها وظير الّملُت 
اسة مخدٚ الّلىم والخٝىُت في  الخّلُمُت ٘حها واظتهلذ الجىلت بٍض

والزي ًمم ِذدا مً الابخ٣اساث للّلماء اإلاعلمين مً مئاث  ؤلاظالم
العىين ٠ما جم جٝذًم ِشلا مشئُا ًِ مذًىت حامّت اإلال٤ ِبذهللا 
ت للجامّت والتي جخميز بأخذر وظائل  جالها حىلت في اإلاّامل اإلاش٠ٍض

ّمل ٘حها هخبت مً ألا١ادًمُين الّاإلاُين   الخ٢ىىلىحُا الحذًثت َو
يرها مً  اإلاخخففين في ِلىم البداس وال٢ُمُاء والحىظبت والىاهى ٔو
الخخففاث الّلمُت الذُٜٝت ُ٘ما اخخخمذ حىلت الى٘ىد في أٜعام 

ت بالجامّت  .اإلا٢خبت اإلاش٠ٍض
وفي خخام الجىلت ِبر المُىٗ ًِ ئعجابهم بما ؼاهذوه في 

مً جٝىُت خذًثت مىا٠بت لخىىساث الّفش في مخخلٚ مشا٘ٞ   الجامّت
 .الجامّت



اسة الُىم   هٍمذ ئداسة حّلُم حذة ممثلت في ئداسة الّالٜاث الّامت ٍص
الُاث الّشبي ألاو٥ ( ألاسبّاء)  ىد اإلاؽاس٠ت في أوإلابُاد الٍش  م  2018لل٘ى

ورل٤ لمً حذو٥ ( ١اوظذ)حامّت اإلال٤ ِبذهللا للّلىم والخٝىُت ئلى 
اساث اإلافاخبت لّٙالُاث  أِماء الى٘ىد في مشا٘ٞ  وججى٥ .ألاوإلابُادالٍض

الجامّت خُث ظبٞ الجىلت جٝذًم ِشك مشئي ًِ الجامّت اؼخمل 
ُٙت ًِ جخففاتها وآلُت الالخداٛ بها باإللا٘ت لىمارج  ِلى هبزة حٍّش

مً الىالب الزًً الخدٝىا بها وظير الّملُت الخّلُمُت ٘حها واظتهلذ 
اسة مخدٚ الّلىم والخٝىُت في ؤلاظالم والزي ًمم ِذدا مً  الجىلت بٍض

الابخ٣اساث للّلماء اإلاعلمين مً مئاث العىين ٠ما جم جٝذًم ِشلا 
ت  مشئُا ًِ مذًىت حامّت اإلال٤ ِبذهللا جالها حىلت في اإلاّامل اإلاش٠ٍض

ّمل ٘حها   للجامّت والتي جخميز بأخذر وظائل الخ٢ىىلىحُا الحذًثت َو
هخبت مً ألا١ادًمُين الّاإلاُين اإلاخخففين في ِلىم البداس وال٢ُمُاء 

يرها مً الخخففاث الّلمُت الذُٜٝت ُ٘ما  والحىظبت والىاهى ٔو
ت بالجامّت  .اخخخمذ حىلت الى٘ىد في أٜعام اإلا٢خبت اإلاش٠ٍض

وفي خخام الجىلت ِبر المُىٗ ًِ ئعجابهم بما ؼاهذوه في 
مً جٝىُت خذًثت مىا٠بت لخىىساث الّفش في مخخلٚ مشا٘ٞ   الجامّت
 .الجامّت

اسة الُىم  هٍمذ ئداسة حّلُم حذة ممثلت في ئداسة الّالٜاث الّامت ٍص
الُاث الّشبي ألاو٥ ( ألاسبّاء)  ىد اإلاؽاس٠ت في أوإلابُاد الٍش  2018لل٘ى

ورل٤ لمً ( ١اوظذ)م ئلى حامّت اإلال٤ ِبذهللا للّلىم والخٝىُت 
اساث اإلافاخبت لّٙالُاث  أِماء الى٘ىد  وججى٥ .ألاوإلابُادحذو٥ الٍض

في مشا٘ٞ الجامّت خُث ظبٞ الجىلت جٝذًم ِشك مشئي ًِ 
ُٙت ًِ جخففاتها وآلُت الالخداٛ  الجامّت اؼخمل ِلى هبزة حٍّش
بها باإللا٘ت لىمارج مً الىالب الزًً الخدٝىا بها وظير الّملُت 
اسة مخدٚ الّلىم والخٝىُت في  الخّلُمُت ٘حها واظتهلذ الجىلت بٍض

والزي ًمم ِذدا مً الابخ٣اساث للّلماء اإلاعلمين مً مئاث  ؤلاظالم
العىين ٠ما جم جٝذًم ِشلا مشئُا ًِ مذًىت حامّت اإلال٤ ِبذهللا 
ت للجامّت والتي جخميز بأخذر وظائل  جالها حىلت في اإلاّامل اإلاش٠ٍض

ّمل ٘حها هخبت مً ألا١ادًمُين الّاإلاُين   الخ٢ىىلىحُا الحذًثت َو
يرها مً  اإلاخخففين في ِلىم البداس وال٢ُمُاء والحىظبت والىاهى ٔو
الخخففاث الّلمُت الذُٜٝت ُ٘ما اخخخمذ حىلت الى٘ىد في أٜعام 

ت بالجامّت  .اإلا٢خبت اإلاش٠ٍض
وفي خخام الجىلت ِبر المُىٗ ًِ ئعجابهم بما ؼاهذوه في 

مً جٝىُت خذًثت مىا٠بت لخىىساث الّفش في مخخلٚ   الجامّت
 .الجامّتمشا٘ٞ 



ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمداٍ٘ت حذة ، ألاخذ اإلاٝبل ، حعخمُٚ 
الُاث الّشبي ألاو٥  ، الزي جىٍمه وصاسة  2018ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش

الخّلُم باإلامل٢ت ، بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت 
والّلىم ، واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم ، وم٢خب التربُت 

الّشبي لذو٥ الخلُج ، بدمىس مّالي هائب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس 
ذد مً الُٝاداث الخّلُمُت ، وسؤظاء  ِبذالشخمً الّاـمي ، ِو

عخمش ألاوإلابُاد خال٥ الٙترة مً   21 – 17وأِماء الى٘ىد اإلاؽاس٠ت ، َو
ُدُلمً الؽهش الجاسي ، ورل٤ بٙىذٛ  وسخب مّالي وصٍش . حذة  ظ٘ى

ىد الّشبُت  الخّلُم الذ٠خىس أخمذ بً مدمذ الِّس ى ، ب٣ا٘ت ال٘ى
، ووالب  ئؼشاُ٘تدولت في ألاوإلابُاد مً حهاث  13اإلاؽاس٠ت مً 

عهم في  ٌُ ٝا للخىلّاث ، وبما   أن جخم اإلاىا٘عاث ٘و
ً
ووالباث ، ساحُا

جدُٝٞ ألاهذاٗ اإلابيُت ِلى هزا الجاهب اإلاّشفي ، ٠أداة هامت في 
خُاجىا الُىمُت ، وأخذ أهم مجاالث الخىا٘غ الّلمي اإلاثمش والبىاء بين 

 أهه ٌّى٥ ِلى أن ٌعهم ألاوإلابُاد في 
ً
والب الذو٥ الّشبُت ، مُٙذا

ش أدائهم في اإلاىا٘عاث  ئِذاد أبىائىا وبىاجىا الىالب والىالباث ، وجىٍى
التي ظُخىلىنها معخٝبال ِلى معخىي الّالم ، وجدُٝٞ ما ًخىلْ 

الُاث  ش معخمش إلاىاهج الٍش إلهجاصه الخّلُم في الّالم الّشبي مً جىٍى
عها وجدفُلها  ذها وسْ٘ معخىي جذَس ًز٠ش أن ألاوإلابُاد ًأحي . وججٍى

ُت اإلاخميزة واإلاهمت التي حؽاٟس بها وصاسة الخّلُم  لمً البرامج الىِى
لالسجٝاء باإلاعخىي الّلمي للىالب والىالباث في اإلامل٢ت ، وسْ٘ 

الُاث لذي الىلبت  اإلاعخىي الّلمي لذيهم ئلى حاهب وؽش زٝا٘ت الٍش
والىالباث واإلاّلمين واإلاّلماث ِلى خذ ظىاء ، وجُّٙل دوس اإلاإظعاث 

ض مجاالث الخىاـل بين  الُاث ، والّمل ِلى حٍّض اإلاّىُت في حّلُم الٍش
الىلبت اإلابذِين في هزا اإلاجا٥ ، وبث سوح الخىا٘غ الؽٍشٚ بين ولبت 
الُاث وجىححههم  الذو٥ الّشبُت ، وا٠دؽاٗ اإلابذِين مجهم في ِلم الٍش

  .الظدثماس ٜذساتهم 

–
، ّ٘الُاث أوإلابُاد (ٔشب العّىدًت)اهىلٝذ أمغ ألاخذ بجذة 

الُاث الّشبي ألاو٥  ، بمؽاس٠ت الىلبت اإلاىهىبين في  2018الٍش
الُاث مً   .دولت ِشبُت مً لمجها اإلإشب 13الٍش

وتهذٗ هزه الخٍاهشة الّلمُت، التي جىٍمها وصاسة الخّلُم العّىدًت، 
هىهبر الجاسي، بؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت  29ئلى ٔاًت 

والّلىم، واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم، وم٢خب التربُت 
الّشبي لذو٥ الخلُج، ئلى جىمُت سوح الخميز وؤلابذاُ والثٝت ووؽش زٝا٘ت 

ض مجاالث الخىاـل بُجهم الُاث لذي الىلبت الّشب، وحٍّض  .الٍش
٠ما جىمذ الجهاث اإلاىٍمت للخٍاهشة، ئلى الاسجٝاء باإلاعخىي الّلمي 

ش  للىلبت الّشب، وجدٙيز الخّلُم ِلى معخىي الّالم الّشبي ِلى الخىٍى
عها وجدفُلها،  الُاث وسْ٘ معخىي جذَس اإلاعخمش إلاىاهجه في الٍش

الُاث وجىححههم  وا٠دؽاٗ اإلابذِين مً الىلبت الّشب في ِلم الٍش
 .الظدثماس ٜذساتهم

ذ اإلإشبي في الخٍاهشة، مدمذ  ا٥ سئِغ ال٘ى ذ لى١الت ئباوي ٜو ، في جفٍش
ذ  اإلإشب الّشبي لألهباء، ئن اإلإشب ٌؽاٟس في هزا الحذر الّلمي الٍٙش

دزوه ألامل لخدُٝٞ هخائج  الُاث ٍو بثلت مً الىلبت الىىابٖ في الٍش
 .حؽٗش اإلامل٢ت في هزا ألاوإلابُاد الّشبي

وأؼاس ئلى أن اإلاؽاس٠ت اإلإشبُت في هزا اإلالخٝى الّلمي، ج٢دس ي أهمُت مً 
ض الخىاـل الّلمي وجباد٥ الخبراث والخجاسب في مجا٥  خُث حٍّض

الُاث ِلى اإلاعخىي الّشبي، مبرصا الاهخمام الزي جىلُه مىٍىمت  الٍش
اث الخميز  ً هإالء الخالمُز ودِم ئٜامت مباٍس الخّلُم اإلإشبُت لخ٢ٍى

الُاث في اإلاُذان الّلمي  .والدعابٞ في الٍش
ؽاٟس في هزه الخٍاهشة، ئلى حاهب اإلإشب، ١ل مً العّىدًت ومفش  َو

مان  ذ والُمً وجىوغ ِو ً والجضائش والعىدان وال٢ٍى وؤلاماساث والبدٍش
 .ولبىان ولُبُا

الُاث الّشبي ألاو٥، زالزت ولبت ًخابّىن  مثل اإلإشب في أوإلابُاد الٍش ٍو
دساظتهم في العىت الخخامُت للبا١الىسٍا، وهم هضاس الٕضا٥، ومدمذ خير، 

ذ، ألاظخار اإلابرص في  إوشهم ئلا٘ت ئلى سئِغ ال٘ى ومدمذ ال٢ُٙل، ٍو
الُاث ِبذ الحٞ الفجهاجي  .مادة الٍش

ُت خال٥ الذوسة الخاظّت  و١ان زالزت جالمُز مٕاسبت، جىحىا باإلايزة الؽ٘ش
الُاث، التي اخخمىتها مذًىت    ب٣لىجوالخمعين لألوإلابُاد الذولُت في الٍش

 .ًىلُىص اإلااض ي 14و 4بشوماهُا ما بين  هابى١ا



، فعاليات أوملبياد (غرب السعودية)انطلقت يوم ألاحد بجدة  –  
، بمشاركة الطلبة املوهوبين في الرياضيات  2018الرياضيات العربي ألاول 

 .دولة عربية من ضمنها املغرب 13من 
الزي جىٍمه وصاسة الخّلُم بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت  

والثٝا٘ت والّلىم، واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم، وم٢خب 
التربُت الّشبي لذو٥ الخلُج وحعخمُٙه ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة 

ذد  بدمىس مّالي هائب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي ِو
ىد اإلاؽاس٠ت   .مً الُٝاداث الخّلُمُت وسؤظاء وأِماء ال٘ى

ّٝذ ألاوإلابُاد الزي حؽاٟس ُ٘ه   17دولت ِشبُت خال٥ الٙترة مً  13َو
مبر  29 – 25هـ اإلاىا٘ٞ 1440سبُْ ألاو٥  21 – م ورل٤ بمٝش 2018ه٘ى

ُدُل٘ىذٛ   .حذة ظ٘ى
ىد الّشبُت  وسخب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس أخمذ الِّس ى بجمُْ ال٘ى

، ووالب ووالباث، ساحُا أن ئؼشاُ٘تاإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد مً حهاث 
ٝا للخىلّاث، وبما ٌعهم في جدُٝٞ ألاهذاٗ اإلابيُت  جخم اإلاىا٘عاث ٘و

ِلى الجاهب اإلاّشفي، ٠أداة هامت في خُاجىا الُىمُت، وأخذ أهم مجاالث 
الخىا٘غ الّلمي اإلاثمش والبىاء بين والب الذو٥ الّشبُت، ممُٙا أهه 

ٌّى٥ ِلى أن ٌعهم ألاوإلابُاد في ئِذاد أبىائىا وبىاجىا الىالب والىالباث 
ش أدائهم في اإلاىا٘عاث التي ظُخىلىنها معخٝبال ِلى معخىي  وجىٍى

ش  الّالم، وجدُٝٞ ما ًخىلْ إلهجاصه الخّلُم في الّالم الّشبي مً جىٍى
عها وجدفُلها  ذها وسْ٘ معخىي جذَس الُاث وججٍى  .معخمش إلاىاهج الٍش

ُت اإلاخميزة واإلاهمت التي  ٌؽاس أن ألاوإلابُاد ًأحي لمً البرامج الىِى
حؽاٟس بها وصاسة الخّلُم لالسجٝاء باإلاعخىي الّلمي للىالب والىالباث 

الُاث  في اإلامل٢ت وسْ٘ اإلاعخىي الّلمي لذيهم ئلى حاهب وؽش زٝا٘ت الٍش
لذي الىلبت والىالباث واإلاّلمين واإلاّلماث ِلى خذ ظىاء، وجُّٙل 

ض مجاالث  الُاث، والّمل ِلى حٍّض دوس اإلاإظعاث اإلاّىُت في حّلُم الٍش
الخىاـل بين الىلبت اإلابذِين في هزا اإلاجا٥، وبث سوح الخىا٘غ 

الؽٍشٚ بين ولبت الذو٥ الّشبُت، وا٠دؽاٗ اإلابذِين مجهم في ِلم 
الُاث وجىححههم الظدثماس ٜذساتهم   .الٍش

 
 

هائب وصٍش الخّلُم مّالي الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي أن   أوضح
بُت  ض الخىاـل وجباد٥ الخبراث بين الُٝاداث الخذٍس الاوإلابُاد يهذٗ ئلى حٍّض

ت أواـش الّالٜت بين الذو٥ الّشبُت الؽُٝٝت وؤلاؼشاُ٘ت ، ئلا٘ت ئلى جٍٝى
ت لتهُئت الىالب والىالباث في الذو٥ الّشبُت لخىك اإلاىا٘عاث  وهي ٘ـش

ٙت بُجهم  .الؽٍش
حاء رل٤ في ١لمخه ـباح امغ ألاخذ في خٙل جذؼين ّ٘الُاث أوإلابُاد 

الُاث الّشبي ألاو٥  في حذة والزي جىٍمه وصاسة الخّلُم   م2018الٍش
بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت   باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت

والّلىم واللجىت العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم وم٢خب التربُت الّشبي 
لذو٥ الخلُج وحعخمُٙه ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة، بدمىس ِذد مً 

الُٝاداث الخّلُمُت بالىصاسة وؤلاداساث الخّلُمُت باإللا٘ت لشؤظاء 
ىد اإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد ألاو٥ والزي ٌعخمش خال٥ الٙترة مً  وأِماء ال٘ى

ُدُلبٙىذٛ  هـ1440سبُْ ألاو٥  17-21  .حذة ظ٘ى
ُ٘ما ٜا٥ مذًش ِام اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم الذ٠خىس 

ادة الترابي بين الذو٥ الّشبُت ومىا٠بت  ظّىد الحشبي ئن ألاوإلابُاد ًأحي لٍض
 ل٢ٙش الىالب والىالباث

ً
الُاث جىمُت . الخىىساث الّلمُت الّاإلاُت للٍش

 مؽاس٠ت وصاسة الخّلُم وم٢خب التربُت الّشبي في جىٍُم ألاوإلابُاد
ً
 .مثمىا

أ٠ذ في  الحِعىويالذ٠خىس ُِذ  الخّلمُميو٠ُل وصاسة الخّلُم لألداء 
اث  ْ الهامت لالسجٝاء بمعخٍى ١لمخه أن اإلاعابٝاث الذولُت مً اإلاؽاَس
 وهى ما دأبذ ِلُه اإلامل٢ت مً خال٥ الاهخمام 

ً
 ودولُا

ً
الىلبت مدلُا

 في جخفص ي 
ً
ا ت خفـى بالىالب والىالباث مً الىىاحي الّلمُت وال٢ٍٙش

الُاث والّلىم، ورل٤ لخدُٝٞ الخىاحذ اإلاخميز في اإلادا٘ل الذولُت  الٍش
ٞ ألاهذاٗ اإلادٝٝت لها  .ومىا٠بت جىىساث الّفش واظخمشاس الّىاء ٘و

مؽيرا بأن ألاوإلابُاد ٌّخبر سا٘ذا للىالب لخألٞ الىالب ومؽاس٠تهم بّٙالُت 
 ِلى اإلاعخىي الذولي

مً  وؤلاؼشاُ٘توفي خخام الحٙل ٠شم الذ٠خىس الّاـمي اللجان الّلمُت 
 .١ا٘ت الذو٥ اإلاؽاس٠ت

 
 



اًت وصٍش الخّلُم الذ٠خىس أخمذ الِّس ى جىىلٞ ألاخذ اإلاٝبل  بِش
الُاث الّشبي ألاو٥  ، والزي جىٍمه وصاسة 2018ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش

الخّلُم بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم واللجىت 
العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم وم٢خب التربُت الّشبي لذو٥ 

الخلُج، وحعخمُٙه ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة بدمىس هائب وصٍش 
ذد مً الُٝاداث الخّلُمُت  الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي ِو

ىد اإلاؽاس٠ت، خُث حؽاٟس في دوسجه الحالُت   13وسؤظاء وأِماء ال٘ى
سبُْ ألاو٥ الحالي بمٝش ٘ىذٛ  21ئلى  17دولت ِشبُت خال٥ الٙترة مً 

ُدُل  .حذة ظ٘ى
 

ىد الّشبُت اإلاؽاس٠ت في ألاوإلابُاد مً  وسخب وصٍش الخّلُم بجمُْ ال٘ى
ٝا  ئؼشاُ٘تحهاث  ووالب ووالباث، ساحُا أن ججشي اإلاىا٘عاث ٘و

للخىلّاث، وبما ٌعهم في جدُٝٞ ألاهذاٗ اإلابيُت ِلى هزا الجاهب 
اإلاّشفي ٠أداة هامت في خُاجىا الُىمُت، وأخذ أهم مجاالث الخىا٘غ 

الّلمي اإلاثمش والبىاء بين والب الذو٥ الّشبُت، ممُٙا أهه ٌّى٥ ِلى 
ش  أن ٌعهم ألاوإلابُاد في ئِذاد أبىائىا وبىاجىا الىالب والىالباث وجىٍى
أدائهم في اإلاىا٘عاث التي ظُخىلىنها معخٝبال ِلى معخىي الّالم، 
ش معخمش  وجدُٝٞ ما ًخىلْ إلهجاصه الخّلُم في الّالم الّشبي مً جىٍى

عها وجدفُلها ذها وسْ٘ معخىي جذَس الُاث وججٍى  .إلاىاهج الٍش
 

ُت اإلاخميزة واإلاهمت التي  ٌؽاس ئلى أن ألاوإلابُاد ًأحي لمً البرامج الىِى
حؽاٟس بها الىصاسة لالسجٝاء باإلاعخىي الّلمي للىالب والىالباث في 

الُاث  اإلامل٢ت، وسْ٘ اإلاعخىي الّلمي لذيهم ئلى حاهب وؽش زٝا٘ت الٍش
لذي الىلبت والىالباث واإلاّلمين واإلاّلماث ِلى خذ ظىاء، وجُّٙل 

ض مجاالث  الُاث، والّمل ِلى حٍّض دوس اإلاإظعاث اإلاّىُت في حّلُم الٍش
الخىاـل بين الىلبت اإلابذِين في هزا اإلاجا٥، وبث سوح الخىا٘غ 

الؽٍشٚ بين ولبت الذو٥ الّشبُت، وا٠دؽاٗ اإلابذِين مجهم في ِلم 
الُاث وجىححههم الظدثماس ٜذساتهم  .الٍش

 

ض  الُاث الّشبي ألاو٥ ، بهذٗ حٍّض جدخمً مذًىت حذة اهىالٛ أوإلابُاد الٍش
مجاالث الخىاـل بين الىلبت الّشب وجىمُت سوح الخمّيز وؤلابذاُ والثٝت 

الُاث ٘حهم  .ووؽش زٝا٘ت الٍش
الُاث الّشبي ألاو٥   اهىالٛ أوإلابُاد الٍش

حعخمُٚ ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمداٍ٘ت حذة ، ّ٘الُاث أوإلابُاد 
الُاث الّشبي ألاو٥  ، الزي جىٍمه وصاسة الخّلُم باإلامل٢ت ،  2018الٍش

بالؽشا٠ت مْ اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم ، واللجىت 
العّىدًت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم ، وم٢خب التربُت الّشبي لذو٥ الخلُج ، 

اًت وصٍش الخّلُم الذ٠خىس أخمذ بً مدمذ الِّس ى  .بِش
ْ الخىا٘غ الّلمي  ت لتهُئت البِئت اإلاىاظبت ل٘ش ل هزه اإلاعابٝت ٘ـش

ّ
وجمث

ت في مخخلٚ ُّ ت )مجاالث اإلاعابٝت  بين ولبت الذو٥ الّشب الجبر وهٍٍش
ذاد والهىذظت والتر٠ُباث اث ( ألِا ٞ ِلى حمُْ اإلاعخٍى

ّ
والخأل

ش مىاهج  الىوىُت ت ٠زل٤ لإلظهام في جىٍى وؤلاٜلُمُت والذولُت، وهي ٘ـش

ذها في الىٍم الخّلُمُت الّشبُت الُاث وججٍى  .الٍش
الُاث الّشبي ألاو٥  ًىم  2018ومً اإلاٝشس أن جىىلٞ ّ٘الُاث أوإلابُاد الٍش

هـ ، اإلاىا٘ٞ 1440سبُْ ألاو٥  21-17ٔذ ألاخذ ، وحعخمش خال٥ الٙترة مً 
مبر  25-29 ُدُل"م ، ورل٤ بمٝش ٘ىذٛ 2018ه٘ى ، خُث حؽاٟس " حذة ظ٘ى

دولت ِشبُت ، ُ٘ما ظُٝام ألاوإلابُاد بدمىس  13في دوسة ألاوإلابُاد الحالُت 
ذد مً الُٝاداث  هائب وصٍش الخّلُم الذ٠خىس ِبذالشخمً الّاـمي ، ِو

ىد اإلاؽاس٠ت  .الخّلُمُت ، وسؤظاء وأِماء ال٘ى
الُاث الّشبي ألاو٥، هي  :ِلما بأن الذو٥ الّشبُت اإلاؽاس٠ت في أوإلابُاد الٍش

ذ، اإلإشب،  ً، الجضائش، العىدان، ال٢ٍى العّىدًت، ؤلاماساث، البدٍش
 .الُمً، جىوغ، ِمان، لبىان، لُبُا، ومفش
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https://www.youtube.com/watch?v=2jGIXBNhc7s&t=40s 

https://www.youtube.com/watch?v=IqrSxL7b1cA 

https://www.youtube.com/watch?v=5gdvoJYKjRY https://www.youtube.com/watch?v=nNzkBWoKlSo&t=5s 



https://www.youtube.com/watch?v=x9zHY79xtEs&t=145s 

https://www.youtube.com/watch?v=uRlmje2aGmU&t=29s https://www.youtube.com/watch?v=i1Cp-k1mofg&t=26s 

https://www.youtube.com/watch?v=fPgBqf2e6nc&t=37s https://www.youtube.com/watch?v=Ea-K02V8g7g&t=37s 
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