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 ساهُا الىظُه –ًاظش بً ًىظف  – بابىحرِادٌ  –ظذة 
 
 
لجهىد اللُادة الشؼُذة في الخّامل مْ الٍشوف الاظخصىائُت لجائدت هىسوها، وظه وصٍش الخّلُم الذهخىس خمذ بً مدمذ آٌ الؽُخ ؤمغ بىلل  ظخمشاسا

اك ألاوفاٌ، اإلاشخلت الابخذائُت، اإلاشخلت اإلاخىظىت، اإلاشخلت الشاهىٍت)ظمُْ والب ووالباث الخّلُم الّام  للففىف الذساظُت التي جلي ـفىفهم ( ٍس
اوي الشالحالُت ظاء رلً في حّمُم ِاظل لجمُْ كىاِاث الىصاسة وبداساث الخّلُم في مىاوم ومدافٍاث اإلاملىت، والزي جممً بنهاء الففل الذساس ي 

اك ألاوفاٌ والفف ألاٌو والفف الشاوي ابخذائي باظخمشاس الّملُت الخّلُمُت مً خالٌ الخُاساث اإلاخاخت للخّلُم ًِ بّذ 1441  ختىهـ باليعبت لٍش
خ  هاجفُا ” البالد ” وفي هزا العُاق جىاـلذ . م وفم الخلىٍم الذساس ي اإلاّخمذ2020/  4/  30هـ، اإلاىافم 1441/ 9/  7نهاًت دوام ًىم الخمِغ في جاٍس

فت ِلى معخلبل ؤبىائها بروا ًِ ؼىشهم لللُادة الشؼُذة ِلى هزه اإلاىشمت، ماهذًً ؤن اللُادة خٍش وفي البذاًت . مْ ِذد مً التربىٍحن واإلاّلمحن ِو
ت ظاءث مخىاظبت مْ الىلْ الحالي ومشاُِت للٍ  شوفؤوضح معاِذ اإلاذًش الّام للؽاون اإلاذسظُت في حّلُم ظذة ـذًم خىظت بإن اللشاساث الىصاٍس

وؤلاف خىظت ادِى لجمُْ الىالب والىالباث اظخمشاسهم في سخلت الّلم والخّلم والاظخمشاس في الاظخفادة مً . اللائمت للىالب والىالباث وؤظشهم
م الاهترهذ ؤو الخلفاص ؤو مىاكْ الخىاـل الاظخماعي معخغلحن لً ما بز مىٍىمت الخّلُم اإلاىخذة وول اللىىاث اإلاخاخت للخّلُم ًِ بّذ ظىاء ًِ وٍش

ش . جبلى مً الّام الذساس ي وصٍادة في الخدفُل خالٌ فترة الاظاصة الفُفُت وؼىش معاِذ مذًش حّلُم ظذة للؽاون الخّلُمُت اللُادة الشؼُذة ووٍص
 .الخّلُم ِلى هزا اللشاس التربىي ألابىي الزي ًخذم اإلاىٍىمت الخّلُمُت في الفترة الحالُت

مذًش بداسة الخىظُه وؤلاسؼاد في بداسة الخّلُم بمدافٍت ظذة ِِس ى الضهشاوي كاٌ بن هزه اللشاساث الحىُمت ساِذ اإلافالح الّامت :  كشاساث خىُمت
الجذ ازاس  ت ماخلفخهِو  .ألاصمت ِلى الىالب وؤولُاء ألامىس وهي اظخمشاس لجهىد الذولت الاختراٍص

 
 

 مً مفذسه
 
 :للشاءة الخبر وامال

https://0i.is/TOsX 
  
  
 





 
 

فان  ِلي  بحًر
ل باظم بىاث الىوً، خفذث زالر والباث ظّىدًاث  سجَّ ٌُ  في بهجاٍص ظذًٍذ، 

 مخلذمت مشاهض 
كُم في هىلىذا خالٌ الفترة في 

ُ
الُاث ألاوسوبي للبىاث، الزي ؤ  ؤوإلابُاد الٍش

ل الجاسي،  20بلى  16مً   ببٍش
 .جم جىفُزه ًِ ُبّذ بعبب جفش ي ظائدت هىسوهاوكذ 

ٍ مً الىالبت زىاء خالذ مدمذ الحُذسي 
 خُض ؤِلىذ وصاسة الخّلُم فىص ول 

 لخّلُم مىت اإلاىشمت باإلاُذالُت الفمُت، الخابّت مذسظت زاهىٍت ؤم ظلمت مً 
 مً زاهىٍت جدفَُ  باهىٍنيظىد ولُذ مهىا والىالبت 

ت، اللشآن  م في ًيبْ الفىاُِت باإلاُذالُت البروهٍض  .داس ظنى الّاإلاُت في ظذة ؼهادة جلذًشمذاسط خفذث الىالبت السا سائذ ظمُل مىلل مً بِىما الىٍش
بُت اإلاىشفت بهذف  م اإلاملىت الّشبُت العّىدًت، اإلاؽاسن في ألاوإلابُاد، لىشحر مً البرامج الخذٍس  وخمْ فٍش

بُت التي ؤكامتها جىىٍش  بالخّاون " مىهبت"مهاساجه الّلمُت، وكذ جم جشؼُذ الىالباث للمؽاسهت في ألاوإلابُاد بىاء  ِلى الىخائج اإلادللت في اإلالخلُاث الخذٍس
 .مْ ؼشوائها

  
 



 ؤوابش ألاخمذي 
ْ اظخمشاس ، مؤنهذ وصاسة الخّلُم، الّام الذساس ي، بلشاس اِخماد هخائج الففل الذساس ي ألاٌو للففل الذساس ي الشاوي، وهلل الىالب للففىف التي جليها

 .«هىسوها»الّملُت الخّلُمُت ًِ بّذ، بهذف ججاوص ما جمش به اإلاملىت مً ٌشوف اظخصىائُت بعبب ظائدت 
 .ِذة حعائالث خٌى ؤبّاد هزا اللشاس، واِخماد دسظاث الففل الذساس ي ألاٌو همدفلت نهائُت للىالب« الُىم»ووشخذ 

 مؽىالث جلىُت
ججذها الىالبت واإلاّلمت في اإلاىفاث، فباليعبت للىالباث، جىمً  التىبجذة، ؤهم اإلاّىكاث  59ولخفذ اإلاّلمت ؤخالم الحاسسي، مً اإلاذسظت الشاهىٍت 

 .الفّىباث في ِذم اللذسة ِلى الذخٌى للمىفت، لىظىد ؤخىاء هشحرة في ولماث اإلاشوس، ومؽيلت ؼبىت ؤلاهترهذ، وغحرها مً اإلاؽىالث الخلىُت
 فلذان اإلاهاسة

ؤما باليعبت للمّلماث، فبّمهً ًفخلذ مهاسة ولْ الذسوط والخيلُفاث، بلافت إلاؽيلت ِذم جفُّل بّن اإلاذاسط ولماث اإلاشوس، فمال »: وؤلافذ
 .«ًِ ؤن بّن اإلاّلماث غحر ماهالث باللذس اليافي للخّامل مْ اإلاىفاث الخّلُمُت

  
 



 ومخىىِت مً ميعىبي وميعىباث ؤلاداسة ظاهضون لخذمت الىوً لمً  1290ؤِلىذ بداسة حّلُم ظذة، الُىم، ؤن 
 
 بُذ ” ؤلاداسة مبادسة مخىىِا

 
.. ًذا

لىا معاوٌ
ُ
 .”و

ىظعتي للجهاث اإلاخخفت ِىذ الحاظت إلاىاظهت جفش ي فحروط هىسوها
 
 .وتهذف اإلابادسة بلى جلذًم الذِم الل



 مً اإلاباوي اإلاذسظُت بلى بداسة الؽاون الصحُت بجذة
 
  بىاء ِلى جىظيهاث مدافَ ظذة وحّلُماث وصٍش الخّلُم، ظلمذ بداسة حّلُم ظذة ِذدا

ت للحذ مً اهدؽاس فاًشوط هىسوها  لّماٌ اإلااظعاث والؽشواث بهذف جللُل وعبت الاصدخام لمً ؤلاظشاءاث الاختراٍص
 
 ماكخا

 
 لخىىن ظىىا

 



 لّماٌ اإلااظعاث والؽشواث
 
 ماكخا

 
 مً اإلاباوي اإلاذسظُت بلى بداسة الؽاون الصحُت بجذة لدعخخذم ظىىا

 
 .ظلمذ بداسة حّلُم ظذة ِذدا

ت للح ً ذ موتهذف الخىىة التي ظاءث بىاء ِلى جىظيهاث مدافَ ظذة وحّلُماث وصٍش الخّلُم، بلى جللُل وعبت الاصدخام لمً ؤلاظشاءاث الاختراٍص
 .اهدؽاس فاًشوط هىسوها

  
 



مذاسط لخىىن جدذ جفشفها في خاٌ سغبذ في هلل ِماٌ الؽشواث  308بلغ ِذد اإلاذاسط التي ظلمتها بداساث الخّلُم في اإلاىاوم لألماهاث والبلذًاث 
 .واإلااظعاث، ورلً ججىبا إلاؽيلت جىذط الّمالت التي جبحن ؤنها مً ؤخذ ؤبشص ؤظباب جفش ي فحروط هىسوها الجذًذ

 
 :  الٍشاك

اك بّذ  اك« ههشباء وماء وجىُُف»غشفت مىخملت الخذماث  276مبنى حّلُمُا ظذًذا بعّت  12حعلُم بِذ الىالب، ولّذ بداسة الخّلُم في الٍش  .جدذ جفشف صحت الٍش
 :  مىت اإلاىشمت

مً ظاهبه، ؤوضح اإلاخدذر الشظمي ألماهت . مذاسط ألماهت الّاـمت اإلالذظت، في خحن جم حعلُم بِذ الىالب للؽاون الصحُت بالّاـمت اإلالذظت 3مبان، منها  4بداسة الخّلُم في مىت اإلاىشمت ظلمذ 
ذم الاخخاله، وؤن ًخم الالتزام بالخباِذ الفحي خالٌ هزه الفترة 7مذاسط و 3الّاـمت اإلالذظت سائذ ظمشكىذي ؤهه جم اظخالم   .مىاكْ باإلاؽاِش اإلالذظت، ورلً مً ؤظل حعىحن الّمالت ِو

 :  الؽشكُت
مً الّماٌ ألاظاهب الّاملحن في ألاماهت والبلذًاث الخابّت لها بّذد مً اإلاذاسط الخابّت إلداسة الخّلُم، %  80ؤماهت اإلاىىلت الؽشكُت وبداسة الخّلُم في جىبُم الخباِذ الاظخماعي بخىصَْ خىالي بذؤث 

وبذؤث بداسة الخّلُم باإلاىىلت بالىىاحي الدؽغُلُت الظخىماٌ ججهحزاث الغشف مً . مبنى مذسظُا في ظمُْ مدافٍاث اإلاىىلت لخىىن ملشاث ظىً ماكخت 19خُض ظلمذ بداسة الخّلُم ؤماهت الؽشكُت 
 .ّلُمهاوح خُض جىٍُفها وجىهحرها، وتهُئت اإلالشاث بيل ما ًخّلم باخخُاظاث العىً، ِلى ؤن ًخم بّذ الاهتهاء مً غشك اظخخذامها الّمل ِلى جىٍُفها

 
 :  ظذة

لجىت دساظت ولْ مجمّاث ظىً الّمالت في ظذة، بّذد مً ؤلاظشاءاث، خُض صاسث مىاكْ ظىً الّمالت وجلُُم مذي التزامها باالؼتراواث، كامذ 
ت الّامت للؽاون الصحُت ؤهثر مً الفلحرانوؤهذ اإلاخدذر الشظمي باظم ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة خمىد  ، ؤن بداسة حّلُم ظذة ظلمذ اإلاذًٍش

 .مبنى مذسظُا في ِذد مً ألاخُاء، لخىىن ظىىا ماكخا لّماٌ اإلااظعاث والؽشواث 23
 

 ِلى الشابي
 
 :للشاءة الخبر وامال

https://cutt.us/XegkQ 
 
  
 



 
 

ؽيلت مً مدافٍت ظذة وؤماهت مدافٍت ظذة ووصاسة الصحت ووصاسة الخّلُم، وؼشوت كامذ 
ُ
لجىت دساظت ولْ مجمّاث ظىً الّمالت بجذة واإلا

ت إلايافدت فحروط هىسوها وخماًت  ن ظيامدافٍت ظذة ووصاسة الخجاسة، بذساظت ولْ هزه اإلاجمّاث والّمل ِلى مّالجتها، لمً ؤلاظشاءاث الاختراٍص
 .ظذة مً مخاوش اهخلاٌ الّذوي 

 وؤوضح اإلاخدذر الشظمي ألماهت مدافٍت ظذة مدمذ ِبُذ البلمي ؤن كىاُ البلذًاث ًلىم بدىفُز خضمت مً اإلابادساث لحماًت العيان مً مخاوش 
اهخلاٌ فحروط هىسوها، خُض جم جخفُق سابي لدسجُل ؤماهً ظىً الّمالت الخابّت للؽشواث واإلااظعاث ِلى مىكْ ألاماهت لدعهُل مهمت 

ت مً كبل الؽشهت وبلا  اسة اإلاىكْ والخإهذ مً ظالمتهم وحّلُم ظىً الّمالت والتزام ظمُْ الّماٌ بيل ؤلاظشاءاث الاختراٍص لُماث لخّالجهاث في ٍص
 .الجهاث الحىىمُت ودلُل اؼتراواث ظىً الّمالت

ن البلمي ؤن ِذد مجمّاث ظىً الّمالت التي جم خفشها بجذة ختى آلان ًبلغ ِذدها  اسة  531وبح  ا، جم ٍص  ّ ا والىؽف ِلى هدى  220مىك  ّ  55مىك
 في  1.962ؤلف ِامل، هما جم حعىحن 

 
ا  23ِامال

 
اساث إلاجمّاث ظىً الّمالت، الفخ مذسظت خىىمُت بؽيل ماكذ فُما ًجشي مخابّت بشهامج الٍض

 .الىٍش بلى ؤن حسجُل مجمّاث ظىً الّمالت مخاح في اإلاىكْ لجمُْ الجهاث الحىىمُت والخاـت لالظخفادة مً ظمُْ الخذماث الحىىمُت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



ض   الّمشي ِبذالٍّض
ؽيلت مً مدافٍت ظذة 

ُ
 وؤماهتكامذ لجىت دساظت ولْ مجمّاث ظىً الّمالت بجذة واإلا

 مدافٍت ظذة ووصاسة الصحت ووصاسة الخّلُم، وؼشوت مدافٍت ظذة ووصاسة الخجاسة،  
ت إلايافدت بذساظت   ولْ هزه اإلاجمّاث والّمل ِلى مّالجتها، لمً ؤلاظشاءاث الاختراٍص
 .هىسوها وخماًت ظيان ظذة مً مخاوش اهخلاٌ الّذوي فحروط 

 وؤوضح اإلاخدذر الشظمي ألماهت مدافٍت ظذة مدمذ ِبُذ البلمي ؤن كىاُ البلذًاث 
 خُضبدىفُز خضمت مً اإلابادساث لحماًت العيان مً مخاوش اهخلاٌ فحروط هىسوها، ًلىم 

 مىكْجم جخفُق سابي لدسجُل ؤماهً ظىً الّمالت الخابّت للؽشواث واإلااظعاث ِلى  
اسة اإلاىكْ والخإهذ مً ظالمتهم وحّلُم ظىً الّمالت    ألاماهت لدعهُل مهمت الجهاث في ٍص
 
 

ت مً كبل الؽشهت وبلا لخّلُماث الجهاث الحىىمُت ودلُل اؼتراواث ظىً الّمالتوالتزام   .ظمُْ الّماٌ بيل ؤلاظشاءاث الاختراٍص
اسة  531وبحن البلمي ؤن ِذد مجمّاث ظىً الّمالت التي جم خفشها بجذة ختى آلان ًبلغ ِذدها   55مىكّا والىؽف ِلى هدى  220مىكّا، جم ٍص

اساث إلاجمّاث ظىً الّمالت، الفخا  23ِامال في  1.962ؤلف ِامل، هما جم حعىحن  مذسظت خىىمُت بؽيل ماكذ فُما ًجشي مخابّت بشهامج الٍض
  .الحىىمُتالىٍش بلى ؤن حسجُل مجمّاث ظىً الّمالت مخاح في اإلاىكْ لجمُْ الجهاث الحىىمُت والخاـت لالظخفادة مً ظمُْ الخذماث 

 



ت إلايافدت فحروط هىسوها  هفزث ؤماهت مدافٍت ظذة خمالتها اإلاُذاهُت لخّلُم وجىهحر مجمّاث ظىً الّمالت ورلً لمً ؤلاظشاءاث الاختراٍص
ذة ظهاث  وخماًت ظيان ظذة مً مخاوش اهخلاٌ الّذوي، ودساظت ولْ هزه اإلاجمّاث والّمل ِلى مّالجتها ِبر لجىت مؽيلت مً ألاماهت ِو

 .خىىمُت 
 

 وؤوضح اإلاخدذر الشظمي لألماهت مدمذ بً ِبُذ البلمي ؤن كىاُ البلذًاث ًلىم بدىفُز خضمت مً اإلابادساث لحماًت العيان مً مخاوش اهخلاٌ
فحروط هىسوها ، خُض جم جخفُق سابي لدسجُل ؤماهً ظىً الّمالت الخابّت للؽشواث واإلااظعاث ِلى مىكْ ألاماهت لدعهُل مهمت الجهاث في 

 لخّلُماث 
 
ت مً كبل الؽشهت وبلا اسة اإلاىكْ والخإهذ مً ظالمتهم وحّلُم ظىً الّمالت والتزام ظمُْ الّماٌ بيل ؤلاظشاءاث الاختراٍص هاث الجٍص

 .الحىىمُت ودلُل اؼتراواث ظىً الّمالت 
 

اسة  531وؤلاف ؤن ِذد مجمّاث ظىً الّمالت التي جم خفشها بجذة ختى آلان ًبلغ ِذدها   ، وجم ٍص
 
 ، والىؽف ِلى هدى  220مىكّا

 
 55مىكّا

 في  1.962ؤلف ِامل ، هما جم حعىحن 
 
 .مذسظت خىىمُت بؽيل ماكذ 23ِامال

  

 بلى ؤن حسجُل مجمّاث ظىً الّمالت مخاح في مىكْ 
 
اساث إلاجمّاث ظىً الّمالت ، مؽحرا هت ؤماوؤهذ البلمي ؤن الّمل ظاٍسي إلاخابّت بشهامج الٍض

 . مدافٍت ظذة لجمُْ الجهاث الحىىمُت والخاـت لالظخفادة مً ظمُْ الخذماث اإلاخاخت 
  
  



ؽيلت مً مدافٍت ظذة وؤماهت مدافٍت ظذة ووصاسة الصحت ووصاسة الخّلُم، وؼشوت 
ُ
كامذ لجىت دساظت ولْ مجمّاث ظىً الّمالت بجذة واإلا

ت إلايافدت فحروط هىسوها وخماًت  ن ظيامدافٍت ظذة ووصاسة الخجاسة، بذساظت ولْ هزه اإلاجمّاث والّمل ِلى مّالجتها، لمً ؤلاظشاءاث الاختراٍص
 .ظذة مً مخاوش اهخلاٌ الّذوي 

 وؤوضح اإلاخدذر الشظمي ألماهت مدافٍت ظذة مدمذ ِبُذ البلمي ؤن كىاُ البلذًاث ًلىم بدىفُز خضمت مً اإلابادساث لحماًت العيان مً مخاوش 
اهخلاٌ فحروط هىسوها، خُض جم جخفُق سابي  لدسجُل ؤماهً ظىً الّمالت الخابّت للؽشواث واإلااظعاث ِلى مىكْ ألاماهت لدعهُل مهمت 

ت مً كبل الؽشهت وبلا  اسة اإلاىكْ والخإهذ مً ظالمتهم وحّلُم ظىً الّمالت والتزام ظمُْ الّماٌ بيل ؤلاظشاءاث الاختراٍص لُماث لخّالجهاث في ٍص
 .الجهاث الحىىمُت ودلُل اؼتراواث ظىً الّمالت

اسة  531وبحن البلمي ؤن ِذد مجمّاث ظىً الّمالت التي جم خفشها بجذة ختى آلان ًبلغ ِذدها    55مىكّا والىؽف ِلى هدى  220مىكّا، جم ٍص
اساث إلاجمّاث ظىً الّمالت، الفخا  23ِامال في  1.962ؤلف ِامل، هما جم حعىحن  مذسظت خىىمُت بؽيل ماكذ فُما ًجشي مخابّت بشهامج الٍض

 .الىٍش بلى ؤن حسجُل مجمّاث ظىً الّمالت مخاح في اإلاىكْ لجمُْ الجهاث الحىىمُت والخاـت لالظخفادة مً ظمُْ الخذماث الحىىمُت
  
  
 



   اإلاعخاديسيهام 
ؤوضح اإلاخدذر الشظمي ألماهت مدافٍت ظذة مدمذ ِبُذ البلمي ؤن كىاُ البلذًاث ًلىم بدىفُز خضمت مً اإلابادساث لحماًت العيان مً مخاوش 

اهخلاٌ فحروط هىسوها، خُض جم جخفُق سابي لدسجُل ؤماهً ظىً الّمالت الخابّت للؽشواث واإلااظعاث ِلى مىكْ ألاماهت لدعهُل مهمت 
ت مً كبل الؽشهت وبلا  اسة اإلاىكْ والخإهذ مً ظالمتهم وحّلُم ظىً الّمالت والتزام ظمُْ الّماٌ بيل ؤلاظشاءاث الاختراٍص لُماث لخّالجهاث في ٍص

 .الجهاث الحىىمُت ودلُل اؼتراواث ظىً الّمالت
اسة  531وبحن البلمي ؤن ِذد مجمّاث ظىً الّمالت التي جم خفشها بجذة ختى آلان ًبلغ ِذدها   55مىكّا والىؽف ِلى هدى  220مىكّا، جم ٍص

اساث إلاجمّاث ظىً الّمالت، الفخا  23ِامال في  1.962ؤلف ِامل، هما جم حعىحن  مذسظت خىىمُت بؽيل ماكذ فُما ًجشي مخابّت بشهامج الٍض
 الىٍش بلى ؤن حسجُل مجمّاث ظىً الّمالت مخاح في اإلاىكْ لجمُْ الجهاث الحىىمُت والخاـت لالظخفادة مً ظمُْ الخذماث الحىىمُت

ؽيلت مً مدافٍت ظذة وؤماهت مدافٍت ظذة ووصاسة الصحت ووصاسة الخّلُم، وؼشوت 
ُ
كامذ لجىت دساظت ولْ مجمّاث ظىً الّمالت بجذة واإلا

ت إلايافدت فحروط هىسوها وخماًت  ن ظيامدافٍت ظذة ووصاسة الخجاسة، بذساظت ولْ هزه اإلاجمّاث والّمل ِلى مّالجتها، لمً ؤلاظشاءاث الاختراٍص
 .ظذة مً مخاوش اهخلاٌ الّذوي 

  
  



والتي تهذف بلى وؽش زلافت الخمحز في الخّلُم ًِ بّذ ، وجبادٌ " ظائضه حّلُم ظذه للخّلُم ًِ ُبّذ "ؤوللذ ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمدافٍه ظذة 
لخّلُمُت ث االخبراث ووؽش ؤفمل الخىبُلاث في مجاٌ الخّلُم ًِ بّذ، وبزشاء اإلادخىي الخّلُمي ؤلالىترووي وجدفحز اإلاّلمحن واإلاّلماث ِلى اإلاماسظا

وؤهذ اإلاذًش الّام للخّلُم بجذة الذهخىس .  اإلاخمحزة في الخّلُم ًِ ُبّذ وفم مّاًحر مدذدة ، ورلً لمً مبادساث بداسة ؤلاؼشاف التربىي بخّلُم ظذة 
خمذ  خىس ظّذ اإلاعّىدي ؤن ظائضه حّلُم ظذة للخّلُم ًِ ُبّذ جىاهب ألاخذار الحالُت مْ ؤصمت ظائدت هىسوها ، بخىظيهاث مّالي وصٍش الخّلُم الذه

ذه ؼه آٌ الؽُخ بّذ ؤن ؤزبذ اإلاُذان الخّلُمي ؤهه كادس ِلى ججاوص ظمُْ الخدذًاث والّلباث التي كذ جىاظه اظخمشاس اإلاعحرة الخّلُمُت ، وما
فاٌ بً الىاكْ مً جمحز وببذاُ للمّلمحن واإلاّلماث مً خالٌ اظخخذام الخلىُاث الحذًشت والخّامل ألامشل بجىدة ِالُت مْ اإلاىفاث الخّلُمُت في

 .اإلاّلىمت للىالب 
، وجلذًش  اجهوؤؼاس بلى ؤهه مً خالٌ هزا الخمحز وؤلابذاُ ظاء بوالق الجائضة التي جشهض ِلى جبني مّاًحر الخمحز في جىبُلاث الخّلُم ًِ بّذ ومماسظ

ت هٍحر ظهىدهم اإلاخمحزة في هزا اإلاج ً بجىائض مالُت وجلذًٍش م وجدفحز اإلاخمحًز ً في مجاٌ الخّلُم ًِ بّذ ، وظِخم جىٍش  .اٌ وحصجُْ اإلاخمحًز
ا وعبُت جخمشل في الخدفحز اإلاعخمش للخّلُم ًِ بّذ، والجى 

 
في جفُّل دة ًزهش ؤن ظائضة حّلُم ظذة للخّلُم ًِ ُبّذ ، اِخمذث لىابي و مّاًحر وؤوصاه

غ والاخخباساث ، والىاظباث ، والففٌى الافترالُت ، وغشفت الىلاػ ، والخىىٍش والخّلُم ا خمش، إلاعؤدواث اإلاىفاث الخّلُمُت اإلاّخمذة مً الخذَس
 .واإلاىاوىت واإلاعاولُت الشكمُت ، وؤلابذاُ والابخياس ، بلافت الى بّن الاؼتراواث التي جممً مؽاسهت ِادلت وؼاملت للجمُْ 

  
 





 ِبذ هللا غشمان 
 ليؽش زلافت الخمحز « ظائضه الخّلُم ًِ ُبّذ»ؤوللذ ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمدافٍه ظذة 

 الخبراث ووؽش ؤفمل الخىبُلاث في الخّلُم ًِ بّذ، وبزشاء اإلادخىي ؤلالىترووي وجبادٌ 
 .اإلاّلمحن واإلاّلماث ِلى اإلاماسظاث الخّلُمُت اإلاخمحزة وفم مّاًحر مدذدةوجدفحز 

 وؤهذ اإلاذًش الّام للخّلُم بجذة الذهخىس ظّذ اإلاعّىدي ؤن ظائضه حّلُم ظذة للخّلُم ًِ 
 جىاهب ألاخذار الحالُت مْ ؤصمت ظائدت هىسوها، وجىظهاث وصاسة الخّلُم، بر ؤزبذ ُبّذ 

 الخّلُمي ؤهه كادس ِلى ججاوص وافت الخدذًاث والّلباث التي كذ جىاظه اظخمشاس اإلاُذان 
 الخّلُمُت، وما إلاعىاه ِلى ؤسك الىاكْ مً جمحز وببذاُ للمّلمحن واإلاّلماث مً اإلاعحرة 
 اظخخذام الخلىُاث الحذًشت والخّامل ألامشل بجىدة ِالُت مْ اإلاىفاث الخّلُمُت في خالٌ 

 اإلاّلىمت للىالب ًاهذ الخمحز وؤلابذاُ واإلاعاولُت مً الجمُْ، ولزلً ظاء بوالق بًفاٌ 
 التي تهذف بلى جبني مّاًحر الخمحز في جىبُلاث الخّلُم ًِ بّذ ومماسظاجه، وجلذًش الجائضة 

توحصجُْ  ً بجىائض مالُت وجلذًٍش م وجدفحز الفائٍض ً وظِخم جىٍش  .اإلاخمحًز
 

 ٌؽاس بلى ؤن ظائضه حّلُم ظذة للخّلُم ًِ ُبّذ، اِخمذث لىابي ومّاًحر وؤوصاها وعبُت 
غ، الاخخباساث، الىاظباث، الففٌى الافترالُت، غشف )في الخدفحز اإلاعخمش، والجىدة في جفُّل ؤدواث اإلاىفاث الخّلُمُت اإلاّخمذة جخمشل  الخذَس

ت ، والخىىٍش والخّلُم اإلاعخمش، واإلاىاوىت واإلاعاولُت الشكمُت، وؤلابذاُ والابخياس، بلافت بلى بّن الاؼتراواث التي جممً مؽاسهت ِادل(الىلاػ
 .وؼاملت للجمُْ

  
  
 



 ِبذهللا الشاظحي
 تهذف، التي "ظائضه حّلُم ظذة للخّلُم ًِ ُبّذ"ؤوللذ ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمدافٍت ظذة 

 بلى وؽش زلافت الخمحز في الخّلُم ًِ بّذ، وجبادٌ الخبراث ووؽش ؤفمل الخىبُلاث في مجاٌ  
 اإلاماسظاثًِ بّذ، وبزشاء اإلادخىي الخّلُمي ؤلالىترووي وجدفحز اإلاّلمحن واإلاّلماث ِلى الخّلُم 

 التربىي الخّلُمُت اإلاخمحزة في الخّلُم ًِ ُبّذ وفم مّاًحر مدذدة، لمً مبادساث بداسة ؤلاؼشاف  
 وؤهذ اإلاذًش الّام للخّلُم بجذة الذهخىس ظّذ اإلاعّىدي، ؤن ظائضه حّلُم ظذة . بخّلُم ظذة 

 بلُادةًِ ُبّذ جىاهب ألاخذار الحالُت مْ ؤصمت ظائدت هىسوها، وجىظهاث وصاسة الخّلُم للخّلُم 
 الذهخىس خمذ آٌ الؽُخ؛ خُض ؤزبذ اإلاُذان الخّلُمي ؤهه كادس ِلى ججاوص وافت الخدذًاث  

 ولفذ اإلاعّىدي بلى ؤن ما إلاغ ِلى ؤسك . التي كذ جىاظه اظخمشاس اإلاعحرة الخّلُمُتوالّلباث 
 مً جمحز وببذاُ للمّلمحن واإلاّلماث مً خالٌ اظخخذام الخلىُاث الحذًشت والخّامل الىاكْ 
 بجىدة ِالُت مْ اإلاىفاث الخّلُمُت في بًفاٌ اإلاّلىمت للىالب؛ ًاهذ الخمحز وؤلابذاُ ألامشل 

 جىبُلاثمً الجمُْ، ولزلً ظاء بوالق الجائضة التي تهذف بلى جبني مّاًحر الخمحز في واإلاعاولُت 
ً في مجاٌ الخّلُم ًِ بّذ، وظِخم   مالخّلُم ًِ بّذ ومماسظاجه، وجلذًش وحصجُْ اإلاخمحًز  جىٍش
ت هٍحر ظهىدهم اإلاخمحزة في هزا اإلاجاٌ  ً بجىائض مالُت وجلذًٍش ٌؽاس بلى ؤن ظائضة حّلُم ظذة للخّلُم ًِ ُبّذ، اِخمذث لىابي . وجدفحز اإلاخمحًز

ل في الخدفحز اإلاعخمش  للخّلُم ًِ بّذ، والجىدة في جفُّل ؤدواث اإلاىفاث الخّلُمُت اإلاّخمذة 
 
ا وعبُت جخمش

 
غ والاخخباساث، )ومّاًحر وؤوصاه الخذَس

، والخىىٍش والخّلُم اإلاعخمش، اإلاىاوىت واإلاعاولُت الشكمُت، وؤلابذاُ والابخياس، بلافت بلى بّن (الىاظباث، الففٌى الافترالُت، غشفت الىلاػ
 .الاؼتراواث التي جممً مؽاسهت ِادلت وؼاملت للجمُْ

  
 





 ِبذهللا غشمان 
 ، «ظائضة حّلُم ظذة للخّلُم ًِ ُبّذ»ؤوللذ ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمدافٍت ظذة، 

 تهذف بلى وؽش زلافت الخمحز في الخّلُم ًِ بّذ، وجبادٌ الخبراث، ووؽش ؤفمل التي 
 اإلاّلمحنفي مجاٌ الخّلُم ًِ بّذ، وبزشاء اإلادخىي الخّلُمي ؤلالىترووي، وجدفحز الخىبُلاث 

 واإلاّلماث ِلى اإلاماسظاث الخّلُمُت اإلاخمحزة في الخّلُم ًِ ُبّذ وفم مّاًحر مدذدة، لمً  
 .بداسة ؤلاؼشاف التربىي بخّلُم ظذةمبادساث 

 وؤوضح اإلاذًش الّام للخّلُم بجذة الذهخىس ظّذ اإلاعّىدي، ؤن الجائضة جىاهب ألاخذار 
 .، وجىظهاث وصاسة الخّلُم بلُادة الذهخىس خمذ آٌ الؽُخ«هىسوها»بؽإن ؤصمت ظائدت الحالُت 

 
 
 بلىوؤؼاس اإلاعّىدي بلى ؤن اإلاُذان الخّلُمي ؤزبذ كذسجه ِلى ججاوص الخدذًاث والّلباث، الفخا

 ؤن ببذاُ اإلاّلمحن واإلاّلماث مً خالٌ اظخخذام الخلىُاث الحذًشت، والخّامل ألامشل بجىدة  
 .مْ اإلاىفاث الخّلُمُت في بًفاٌ اإلاّلىمت للىالب؛ ًاهذ الخمحز واإلاعاولُت لذي الجمُِْالُت 

م »: وؤلاف  الجائضة جدبني مّاًحر الخمحز في جىبُلاث الخّلُم ًِ بّذ ومماسظاجه، وظِخم جىٍش
ت، هٍحر ظهىدهم في هزا اإلاجاٌوجدفحز  ً بجىائض مالُت وجلذًٍش  .«اإلاخمحًز

 
 وعبُت جخمشل في الخدفحز اإلاعخمش للخّلُم ًِ بّذ، والجىدة في جفُّل ؤدواث اإلاىفاث الخّلُمُ

 
إلاّخمذة؛ ت اواِخمذث الجائضة لىابي ومّاًحر وؤوصاها

غ، والاخخباساث، والىاظباث، والففٌى الافترالُت، وغشفت الىلاػ، والخىىٍش والخّلُم اإلاعخمش، واإلاىاوىت واإلاعاولُت الشكمُت، و بذاُ ؤلا الخذَس
 .والابخياس، بلافت بلى بّن الاؼتراواث التي جممً مؽاسهت ِادلت وؼاملت للجمُْ

  
 



 والتي تهذف بلى ” ظائضه حّلُم ظذه للخّلُم ًِ ُبّذ ” ؤوللذ ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمدافٍه ظذة 
 زلافه الخمحز في الخّلُم ًِ بّذ، وجبادٌ الخبراث ووؽش ؤفمل الخىبُلاث في مجاٌ الخّلُم ًِ وؽش 
 اإلاخمحزة، وازشاء اإلادخىي الخّلُمي الالىترووي وجدفحز اإلاّلمحن واإلاّلماث ِلى اإلاماسظاث الخّلُمُت بّذ

 . في الخّلُم ًِ ُبّذ وفم مّاًحر مدذدة، ورلً لمً مبادساث بداسة ؤلاؼشاف التربىي بخّلُم ظذة  
 وؤهذ اإلاذًش الّام للخّلُم بجذة الذهخىس ظّذ اإلاعّىدي ؤن ظائضه حّلُم ظذة للخّلُم ًِ ُبّذ 

 خمذالاخذار الحالُت مْ ؤصمت ظائدت هىسوها ، وجىظهاث وصاسة الخّلُم بلُادة مّالي الذهخىس جىاهب 
 جىاظهآٌ الؽُخ خُض ؤزبذ اإلاُذان الخّلُمي ؤهه كادس ِلى ججاوص وافت الخدذًاث والّلباث التي كذ  
 اظخمشاس اإلاعحرة الخّلُمُت ، وما إلاعىاه ِلى ؤسك الىاكْ مً جمحز وابذاُ للمّلمحن واإلاّلماث  

 بًفاٌخالٌ اظخخذام الخلىُاث الحذًشت والخّامل ألامشل بجىدة ِالُت مْ اإلاىفاث الخّلُمُت في مً 
 تهذفاإلاّلىمت للىالب ًاهذ الخمحز وؤلابذاُ واإلاعئىلُت مً الجمُْ ، ولزلً ظاء اوالق الجائضة التي  
ً في مجاٌ    الى جبني مّاًحر الخمحز في جىبُلاث الخّلُم ًِ بّذ ومماسظاجه ، وجلذًش وحصجُْ اإلاخمحًز

ت هٍحر ظهىدهم اإلاخمحزة في هزا الخّلُم  ً بجىائض مالُت وجلذًٍش م وجدفحز اإلاخمحًز  ًِ بّذ ، وظِخم جىٍش
 .اإلاجاٌ 

 
ة في جىدٌؽاس بلى ؤن ظائضه حّلُم ظذه للخّلُم ًِ ُبّذ ، اِخمذث لىابي و مّاًحر واوصان وعبُت جخمشل في الخدفحز اإلاعخمش للخّلُم ًِ بّذ، وال

غ و الاخخباساث، الىاظباث، الففٌى الافترالُت، غشفه الىلاػ)جفُّل ادواث اإلاىفاث الخّلُمُت اإلاّخمذة  ، والخىىٍش والخّلُم اإلاعخمش، (الخذَس
 .اإلاىاوىت واإلاعاولُت الشكمُت ، والابذاُ والابخياس ، بلافت الى بّن الاؼتراواث التي جممً مؽاسهت ِادلت وؼاملت للجمُْ

  
 



والتي تهذف بلى وؽش زلافت الخمحز في الخّلُم ًِ بّذ، وجبادٌ « ظائضة حّلُم ظذة للخّلُم ًِ ُبّذ»ؤوللذ ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمدافٍت ظذة 
لخّلُمُت ث االخبراث ووؽش ؤفمل الخىبُلاث في مجاٌ الخّلُم ًِ بّذ، وبزشاء اإلادخىي الخّلُمي ؤلالىترووي وجدفحز اإلاّلمحن واإلاّلماث ِلى اإلاماسظا

 .  اإلاخمحزة في الخّلُم ًِ ُبّذ وفم مّاًحر مدذدة، ورلً لمً مبادساث بداسة ؤلاؼشاف التربىي بخّلُم ظذة
ا، سوهوؤهذ اإلاذًش الّام للخّلُم بجذة الذهخىس ظّذ اإلاعّىدي ؤن ظائضة حّلُم ظذة للخّلُم ًِ ُبّذ جىاهب ألاخذار الحالُت مْ ؤصمت ظائدت هى 

جىاظه كذ بخىظيهاث مّالي وصٍش الخّلُم الذهخىس خمذ آٌ الؽُخ بّذ ؤن ؤزبذ اإلاُذان الخّلُمي ؤهه كادس ِلى ججاوص ظمُْ الخدذًاث والّلباث التي 
ىدة بج اظخمشاس اإلاعحرة الخّلُمُت، وما ؼهذه الىاكْ مً جمحز وببذاُ للمّلمحن واإلاّلماث مً خالٌ اظخخذام الخلىُاث الحذًشت والخّامل ألامشل

وؤؼاس بلى ؤهه مً خالٌ هزا الخمحز وؤلابذاُ ظاء بوالق الجائضة التي جشهض ِلى جبني مّاًحر . ِالُت مْ اإلاىفاث الخّلُمُت في بًفاٌ اإلاّلىمت للىالب
ً بجىا م وجدفحز اإلاخمحًز ً في مجاٌ الخّلُم ًِ بّذ، وظِخم جىٍش مالُت ئض الخمحز في جىبُلاث الخّلُم ًِ بّذ ومماسظاجه، وجلذًش وحصجُْ اإلاخمحًز

ت هٍحر ظهىدهم اإلاخمحزة في هزا اإلاجاٌ  .  وجلذًٍش
  
  
 



 ِلي آٌ خالف
والتي تهذف بلى وؽش زلافه الخمحز في الخّلُم ًِ بّذ، وجبادٌ ” ظائضه حّلُم ظذه للخّلُم ًِ ُبّذ ” ؤوللذ ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمدافٍه ظذة 

لخّلُمُت ث االخبراث ووؽش ؤفمل الخىبُلاث في مجاٌ الخّلُم ًِ بّذ، وازشاء اإلادخىي الخّلُمي الالىترووي وجدفحز اإلاّلمحن واإلاّلماث ِلى اإلاماسظا
وؤهذ اإلاذًش الّام للخّلُم بجذة الذهخىس .  اإلاخمحزة في الخّلُم ًِ ُبّذ وفم مّاًحر مدذدة، ورلً لمً مبادساث بداسة ؤلاؼشاف التربىي بخّلُم ظذة 

لي ظّذ اإلاعّىدي ؤن ظائضه حّلُم ظذة للخّلُم ًِ ُبّذ جىاهب الاخذار الحالُت مْ ؤصمت ظائدت هىسوها ، وجىظهاث وصاسة الخّلُم بلُادة مّا
، وما  مُتالذهخىس خمذ آٌ الؽُخ خُض ؤزبذ اإلاُذان الخّلُمي ؤهه كادس ِلى ججاوص وافت الخدذًاث والّلباث التي كذ جىاظه اظخمشاس اإلاعحرة الخّلُ

اث إلاعىاه ِلى ؤسك الىاكْ مً جمحز وابذاُ للمّلمحن واإلاّلماث مً خالٌ اظخخذام الخلىُاث الحذًشت والخّامل ألامشل بجىدة ِالُت مْ اإلاىف
الخمحز في  ًحر الخّلُمُت في بًفاٌ اإلاّلىمت للىالب ًاهذ الخمحز وؤلابذاُ واإلاعئىلُت مً الجمُْ ، ولزلً ظاء اوالق الجائضة التي تهذف الى جبني مّا

ً بجىائض مالُت م وجدفحز اإلاخمحًز ً في مجاٌ الخّلُم ًِ بّذ ، وظِخم جىٍش ت وج جىبُلاث الخّلُم ًِ بّذ ومماسظاجه ، وجلذًش وحصجُْ اإلاخمحًز لذًٍش
 .هٍحر ظهىدهم اإلاخمحزة في هزا اإلاجاٌ 

ة في جىدٌؽاس بلى ؤن ظائضه حّلُم ظذه للخّلُم ًِ ُبّذ ، اِخمذث لىابي و مّاًحر واوصان وعبُت جخمشل في الخدفحز اإلاعخمش للخّلُم ًِ بّذ، وال
غ و الاخخباساث، الىاظباث، الففٌى الافترالُت، غشفه الىلاػ)جفُّل ادواث اإلاىفاث الخّلُمُت اإلاّخمذة  ، والخىىٍش والخّلُم اإلاعخمش، (الخذَس

 .اإلاىاوىت واإلاعاولُت الشكمُت ، والابذاُ والابخياس ، بلافت الى بّن الاؼتراواث التي جممً مؽاسهت ِادلت وؼاملت للجمُْ
  
 



 تهذفوالتي " ظائضه حّلُم ظذة للخّلُم ًِ ُبّذ " ؤوللذ ؤلاداسة الّامت للخّلُم بمدافٍت ظذة 
 بلى وؽش زلافت الخمحز في الخّلُم ًِ بّذ، وجبادٌ الخبراث ووؽش ؤفمل الخىبُلاث في مجاٌ  

 ًِ بّذ، وبزشاء اإلادخىي الخّلُمي ؤلالىترووي وجدفحز اإلاّلمحن واإلاّلماث ِلى اإلاماسظاث الخّلُم 
 اإلاخمحزة في الخّلُم ًِ ُبّذ وفم مّاًحر مدذدة، ورلً لمً مبادساث بداسة ؤلاؼشاف الخّلُمُت 

 .بخّلُم ظذة التربىي 
 ُبّذوؤهذ اإلاذًش الّام للخّلُم بجذة الذهخىس ظّذ اإلاعّىدي ؤن ظائضه حّلُم ظذة للخّلُم ًِ 

 جىاهب ألاخذار الحالُت مْ ؤصمت ظائدت هىسوها ، وجىظهاث وصاسة الخّلُم بلُادة الذهخىس  
 الؽُخ خُض ؤزبذ اإلاُذان الخّلُمي ؤهه كادس ِلى ججاوص وافت الخدذًاث والّلباث التي خمذ آٌ 

 جىاظه اظخمشاس اإلاعحرة الخّلُمُت ، وما إلاعىاه ِلى ؤسك الىاكْ مً جمحز وابذاُ للمّلمحن كذ 
 مً خالٌ اظخخذام الخلىُاث الحذًشت والخّامل ألامشل بجىدة ِالُت مْ اإلاىفاث واإلاّلماث 
 في بًفاٌ اإلاّلىمت للىالب ًاهذ الخمحز وؤلابذاُ واإلاعئىلُت مً الجمُْ ، ولزلً ظاء الخّلُمُت 

 الجائضة التي تهذف الى جبني مّاًحر الخمحز في جىبُلاث الخّلُم ًِ بّذ ومماسظاجه ، وجلذًش اوالق 
ت هٍحر ظهىدهم اإلاخمحزة في هزا اإلاجاٌ وحصجُْ  ً بجىائض مالُت وجلذًٍش م وجدفحز اإلاخمحًز ً في مجاٌ الخّلُم ًِ بّذ ، وظِخم جىٍش  .اإلاخمحًز

ة في جىدٌؽاس بلى ؤن ظائضة حّلُم ظذة للخّلُم ًِ ُبّذ ، اِخمذث لىابي و مّاًحر وؤوصان وعبُت جخمشل في الخدفحز اإلاعخمش للخّلُم ًِ بّذ، وال
غ والاخخباساث، الىاظباث، الففٌى الافترالُت، غشفت الىلاػ)جفُّل ؤدواث اإلاىفاث الخّلُمُت اإلاّخمذة  ، والخىىٍش والخّلُم اإلاعخمش، (الخذَس

 .اإلاىاوىت واإلاعاولُت الشكمُت، وؤلابذاُ والابخياس، بلافت بلى بّن الاؼتراواث التي جممً مؽاسهت ِادلت وؼاملت للجمُْ 
  
 



والب  ُىن ظهلذ اإلاىٍىمت الخّلُمُت ؤلالىتروهُت التي ؤوللتها وصاسة الخّلُم مىز بذاًت فترة حّلُم الذساظت وختى الُىم اظخفادة ؤهثر مً هفف مل
 .ووالبت بمدافٍت ظذة مً اإلاذسظت الافترالُت بجمُْ ؤهىاِها ومىاـلت حّلُمهم بفّالُت وظىدة 

 لإلظشاءاث الىكائُت  الفلحرانوؤوضح اإلاخدذر الشظمي لإلداسة الّامت للخّلُم بمدافٍت ظذة خمىد 
 
،ؤن الخىظه هدى الخّلُم ًِ بّذ ظاء وفلا
ت اإلاىص ي بها مً كبل الجهاث اإلاخخفت باإلاملىت في بواس الجهىد الحشِشت للحذ مً اهدؽاس فحروط هىسوها اإلاعخجذ   ".19 - هىفُذ"والاختراٍص

 ِبر جىبُلاث 
 
ىهُت الخاـت بها، خُض " مىٍىمت الخّلُم اإلاىخذة"وبحن ؤن اإلاذسظت الخفاِلُت جىفش مخخلف اإلاىاد سكمُا واللىىاث الخّلُمُت الخلفٍض

ىسة وبجاخت اإلاىاكؽاث واإلادادزاث بحن الىلبت واإلاّلم بما ًممً جىفح  ـو
 
لبِئت ر اخففذ الىصاسة مّلمحن لؽشح اإلاىاد واإلاخىلباث الخّلُمُت ـىجا

 .الخّلُمُت والىظائل الخّلُمُت اإلاىاظبت الظخىماٌ معحرتهم الخّلُمُت
بلى ؤن جفُّل مشل هزه الخلىُت الخّلُمُت ؤزبذ كذسة وصاسة الخّلُم ِلى الخّامل مْ ألاصماث بفمل بيُت بلىتروهُت وؤهٍمت وكىىاث  الفلحرانوؤؼاس 

بض دسوط "للخّلُم ًِ بّذ مخّذدة ، ألامش الزي ؤظهم في اظخمشاس الذساظت واإلاخابّت ، هما ؤوللذ الىصاسة مجمىِت اللىىاث الفمائُت ِحن 
 .بلافت بلي بىابت اإلاعخلبل الخّلُمُت ؤلازشائُتكىاة حّلُمُت ومىٍىمت الخّلُم اإلاىخذة وبىابت ِحن  20وجمم " مباؼشة

ِلى ىي وؤهذ هجاح جىبُم البذائل والخُاساث الخّلمُت ؤلالىتروهُت التي حّضص مىٍىمت الخّلُم ًِ بّذ ، خاـت و ؤن هزه اإلاىٍىمت الخّلُمُت جدخ
ّضص مً الاظتراجُجُاث التربىٍت ودِم فشؿ الخّلم  بزشائُتملشساث دساظُت بلىتروهُت ومىاد  وهخب جفاِلُت وؤوؽىت مخىىِت جخذم اإلاىهج الذساس ي َو

 .الزاحي ِبر بًجاد بِئت حّلُمُت جفاِلُت مدىسها ألاظاط هما الىالب والىالبت
ض الخّلُم وسظمذ مً خالٌ سئٍت  اهىالكت ظذًذة بلى الخمحز والشقي في جىىٍش الخّلُم ِبر  2030وهىه بما جىلُه اإلاملىت مً ؤهمُت هبحرة لخىىٍش وحٍّض

  اثؼتى مشاخله ومخخلف مىاهجه ووشكه خُض تهذف الشئٍت بلى بِذاد اإلاّلم وجىىٍشه اإلانهي وما ًدخاظه مً جىىٍش للمهاساث ، إلاىاهبت مجٍش
ت واإلاّشفُت والخىىىلىظُت والفىاُِت  .الخىىساث الفىٍش

  
  
 



 ِبذهللا غشمان
 فّالُت جخمشل في  90بداسة وؽاه الىالباث باإلداسة الّامت للخّلُم بمدافٍت ظذة ؤوللذ 
، ؤوؽىت  لبي اخخُاظاث الىالباث مً اإلاىاٌص

ُ
 ومعابلاث ودوساث ًِ ُبّذ ج

ا مً ؤظل اظخمشاس مذ الجعىس " ووؽاوىا بحن ًذًً.. خلًُ بالبِذ"ؼّاس جدذ 
 
 ورلً بًماه

 الىالباث في الاصمت الشاهىت التي اظخىظبذ البلاء في اإلاىاٌص لخدلُم الفىسة اإلاخياملت مْ 
 رهً الىالباث وبؼباُ وافت الاخخُاظاث والععي الظخغالٌ وكتهً بما ًدلم جىلّاتهً في 

تبخلذًم   .الفّالُاث واإلاعابلاث والذوساث اإلاخىِى
 اصمتبإن الىلْ الشاهً مْ  الشداديوؤهذث مذًشة بداسة وؽاه الىالباث بخّلُم ظذة ابدعام 

ل في اإلاجٌز    وهزاظائدت هىسوها ًمْ خُاة ألاظشة واإلاجخمْ في همي ظذًذ باإلاىىر الىٍى
 مْ الخىاظذ اإلاعخمش في اإلاجٌز بفىاِت خُاة مفّمت بالذفء ممخلئت بيل مفُذ  

 
 ًخىلب جىُفا

، ؤو الشظم والىخابت وألالّاب الجماُِت والىسػ وهافْ   واللشاءة اإلافُذة والبدض والاواُل
ا مً بداسة وؽاه الىالباث ظاءث فىشة مبادسة الخّلُمُت 

 
 ..خلًُ بالبِذ"وغحرها، وبًماه

ٌ  90والتي حؽمل ؤهثر مً " ووؽاوىا بحن ًذًً   ومعابلت ودوسة ًخم جىفُزها مً اإلاىاص
 
 .وؽاوا

ماسط داخل اإلاجٌز وتهخم باإلاخّلم وحّني بما ًبزله مً وؤوؽىت اإلابادسة اؼخملذ ِلى زالزت ؤكعام ؤولها اوؽىت حّلُمُت مجزلُت هي بشامج ": الشدادي"وؤلافذ 
ُ
ج

 الخبرةظهذ ِللي ؤو بذوي إلزشاء 
ت، والتي جدلم جىمُت ؼاملت لصخفُت وبهعابه   البت، مً الىمهاساث جخذم مىالب الىمى البذوي والزهني وجىفز جدذ بؼشاف ألاظشة، وزاهيها معابلاث حّلُمُت جشبٍى

، ومً خاللها جخّشف ِلى راتها ومُىلها وجىمي مى 
 
ُفُا ها، وزالض هزه اإلابادسة جخمشل في اهبالىاخُت اإلاّشفُت ؤو الىظذاهُت ؤو العلىهُت، وجدُذ لها مماسظت بّن اإلاهاساث ٌو

الُت، فىُت، اظخ م مىفاث مباؼشة مً كبل مخخفاث وخبحراث في ِذة مجاالث ِلمُت، جلىُت، ٍس بُت ًِ ُبّذ والتي جلذم ًِ وٍش  .ُت، زلافُتماِالذوساث الخذٍس

  
 



 فّالُت جخمشل في  90ؤوللذ بداسة وؽاه الىالباث باإلداسة الّامت للخّلُم بمدافٍت ظذة 
، ؤوؽىت  لبي اخخُاظاث الىالباث مً اإلاىاٌص

ُ
 ومعابلاث ودوساث ًِ ُبّذ ج

ا مً ؤظل اظخمشاس مذ الجعىس " ووؽاوىا بحن ًذًً.. خلًُ بالبِذ"ؼّاس جدذ 
 
 ورلً بًماه

 الىالباث في الاصمت الشاهىت التي اظخىظبذ البلاء في اإلاىاٌص لخدلُم الفىسة اإلاخياملت مْ 
 رهً الىالباث وبؼباُ وافت الاخخُاظاث والععي الظخغالٌ وكتهً بما ًدلم جىلّاتهً في 

تبخلذًم   .الفّالُاث واإلاعابلاث والذوساث اإلاخىِى
 اصمتبإن الىلْ الشاهً مْ  الشداديوؤهذث مذًشة بداسة وؽاه الىالباث بخّلُم ظذة ابدعام 

ل في اإلاجٌز    وهزاظائدت هىسوها ًمْ خُاة ألاظشة واإلاجخمْ في همي ظذًذ باإلاىىر الىٍى
 مْ الخىاظذ اإلاعخمش في اإلاجٌز بفىاِت خُاة مفّمت بالذفء ممخلئت بيل مفُذ  

 
 ًخىلب جىُفا

، ؤو الشظم والىخابت وألالّاب الجماُِت والىسػ وهافْ   واللشاءة اإلافُذة والبدض والاواُل
ا مً بداسة وؽاه الىالباث ظاءث فىشة مبادسة الخّلُمُت 

 
 ..خلًُ بالبِذ"وغحرها، وبًماه

ٌ  90والتي حؽمل ؤهثر مً " ووؽاوىا بحن ًذًً   ومعابلت ودوسة ًخم جىفُزها مً اإلاىاص
 
 .وؽاوا

 اإلابادسة اؼخملذ ِلى زالزت ؤكعام ؤولها اوؽىت حّلُمُت مجزلُت هي بشامج ": الشدادي"وؤلافذ 
ماسط داخل اإلاجٌز وتهخم باإلاخّلم وحّني بما ًبزله مً ظهذ ِللي ؤو بذوي إلزشاء وؤوؽىت 
ُ
 الخبرةج

 
ت، والتي جدلم جىمُت ؼاملت لصخفُت وبهعابه   البت، مً الىمهاساث جخذم مىالب الىمى البذوي والزهني وجىفز جدذ بؼشاف ألاظشة، وزاهيها معابلاث حّلُمُت جشبٍى

، ومً خاللها جخّشف ِلى راتها ومُىلها وجىمي مى 
 
ُفُا ها، وزالض هزه اإلابادسة جخمشل في اهبالىاخُت اإلاّشفُت ؤو الىظذاهُت ؤو العلىهُت، وجدُذ لها مماسظت بّن اإلاهاساث ٌو

الُت، فىُت، اظخ م مىفاث مباؼشة مً كبل مخخفاث وخبحراث في ِذة مجاالث ِلمُت، جلىُت، ٍس بُت ًِ ُبّذ والتي جلذم ًِ وٍش  .ُت، زلافُتماِالذوساث الخذٍس

  
 



 مدمذ ولّذ
 فّالُت جخمشل في  90بداسة وؽاه الىالباث باإلداسة الّامت للخّلُم بمدافٍت ظذة ؤوللذ 
، ؤوؽىت  لبي اخخُاظاث الىالباث مً اإلاىاٌص

ُ
 ومعابلاث ودوساث ًِ ُبّذ ج

ا مً ؤظل اظخمشاس مذ الجعىس " ووؽاوىا بحن ًذًً.. خلًُ بالبِذ"ؼّاس جدذ 
 
 ورلً بًماه

 الىالباث في الاصمت الشاهىت التي اظخىظبذ البلاء في اإلاىاٌص لخدلُم الفىسة اإلاخياملت مْ 
 رهً الىالباث وبؼباُ وافت الاخخُاظاث والععي الظخغالٌ وكتهً بما ًدلم جىلّاتهً في 

تبخلذًم   .الفّالُاث واإلاعابلاث والذوساث اإلاخىِى
 اصمتبإن الىلْ الشاهً مْ  الشداديوؤهذث مذًشة بداسة وؽاه الىالباث بخّلُم ظذة ابدعام 

ل في اإلاجٌز    وهزاظائدت هىسوها ًمْ خُاة ألاظشة واإلاجخمْ في همي ظذًذ باإلاىىر الىٍى
 مْ الخىاظذ اإلاعخمش في اإلاجٌز بفىاِت خُاة مفّمت بالذفء ممخلئت بيل مفُذ  

 
 ًخىلب جىُفا

، ؤو الشظم والىخابت وألالّاب الجماُِت والىسػ وهافْ   واللشاءة اإلافُذة والبدض والاواُل
ا مً بداسة وؽاه الىالباث ظاءث فىشة مبادسة الخّلُمُت 

 
 ..خلًُ بالبِذ"وغحرها، وبًماه

ٌ  90والتي حؽمل ؤهثر مً " ووؽاوىا بحن ًذًً   ومعابلت ودوسة ًخم جىفُزها مً اإلاىاص
 
 .وؽاوا

 اإلابادسة اؼخملذ ِلى زالزت ؤكعام ؤولها اوؽىت حّلُمُت مجزلُت هي بشامج ": الشدادي"وؤلافذ 
ماسط داخل اإلاجٌز وتهخم باإلاخّلم وحّني بما ًبزله مً ظهذ ِللي ؤو بذوي إلزشاء وؤوؽىت 
ُ
 الخبرةج

 
ت، والتي جدلم جىمُت ؼاملت لصخفُت وبهعابه   البت، مً الىمهاساث جخذم مىالب الىمى البذوي والزهني وجىفز جدذ بؼشاف ألاظشة، وزاهيها معابلاث حّلُمُت جشبٍى

، ومً خاللها جخّشف ِلى راتها ومُىلها وجىمي مى 
 
ُفُا ها، وزالض هزه اإلابادسة جخمشل في اهبالىاخُت اإلاّشفُت ؤو الىظذاهُت ؤو العلىهُت، وجدُذ لها مماسظت بّن اإلاهاساث ٌو

الُت، فىُت، اظخ م مىفاث مباؼشة مً كبل مخخفاث وخبحراث في ِذة مجاالث ِلمُت، جلىُت، ٍس بُت ًِ ُبّذ والتي جلذم ًِ وٍش  .ُت، زلافُتماِالذوساث الخذٍس

  
 



 ِلي ؤٌ خالف
 فّالُت جخمشل في  90بداسة وؽاه الىالباث باإلداسة الّامت للخّلُم بمدافٍت ظذة ؤوللذ 
، ؤوؽىت  لبي اخخُاظاث الىالباث مً اإلاىاٌص

ُ
 ومعابلاث ودوساث ًِ ُبّذ ج

ا مً ؤظل اظخمشاس مذ الجعىس " ووؽاوىا بحن ًذًً.. خلًُ بالبِذ"ؼّاس جدذ 
 
 ورلً بًماه

 الىالباث في الاصمت الشاهىت التي اظخىظبذ البلاء في اإلاىاٌص لخدلُم الفىسة اإلاخياملت مْ 
 رهً الىالباث وبؼباُ وافت الاخخُاظاث والععي الظخغالٌ وكتهً بما ًدلم جىلّاتهً في 

تبخلذًم   .الفّالُاث واإلاعابلاث والذوساث اإلاخىِى
 اصمتبإن الىلْ الشاهً مْ  الشداديوؤهذث مذًشة بداسة وؽاه الىالباث بخّلُم ظذة ابدعام 

ل في اإلاجٌز    وهزاظائدت هىسوها ًمْ خُاة ألاظشة واإلاجخمْ في همي ظذًذ باإلاىىر الىٍى
 مْ الخىاظذ اإلاعخمش في اإلاجٌز بفىاِت خُاة مفّمت بالذفء ممخلئت بيل مفُذ  

 
 ًخىلب جىُفا

، ؤو الشظم والىخابت وألالّاب الجماُِت والىسػ وهافْ   واللشاءة اإلافُذة والبدض والاواُل
ا مً بداسة وؽاه الىالباث ظاءث فىشة مبادسة الخّلُمُت 

 
 ..خلًُ بالبِذ"وغحرها، وبًماه

ٌ  90والتي حؽمل ؤهثر مً " ووؽاوىا بحن ًذًً   ومعابلت ودوسة ًخم جىفُزها مً اإلاىاص
 
 .وؽاوا

 اإلابادسة اؼخملذ ِلى زالزت ؤكعام ؤولها اوؽىت حّلُمُت مجزلُت هي بشامج ": الشدادي"وؤلافذ 
ماسط داخل اإلاجٌز وتهخم باإلاخّلم وحّني بما ًبزله مً ظهذ ِللي ؤو بذوي إلزشاء وؤوؽىت 
ُ
 الخبرةج

ت، والتي جدلم جىمُت ؼاملت لصخفُت وبهعابه   البت، مً الىمهاساث جخذم مىالب الىمى البذوي والزهني وجىفز جدذ بؼشاف ألاظشة، وزاهيها معابلاث حّلُمُت جشبٍى
، ومً خاللها جخّشف ِلى راتها ومُىلها وجىمي مى 

 
ُفُا ها، وزالض هزه اإلابادسة جخمشل في اهبالىاخُت اإلاّشفُت ؤو الىظذاهُت ؤو العلىهُت، وجدُذ لها مماسظت بّن اإلاهاساث ٌو

الُت، فىُت، اظخ م مىفاث مباؼشة مً كبل مخخفاث وخبحراث في ِذة مجاالث ِلمُت، جلىُت، ٍس بُت ًِ ُبّذ والتي جلذم ًِ وٍش  .ُت، زلافُتماِالذوساث الخذٍس

  
 









ض الّمشي، ِبذالشخمً الخشّمي   ِبذالٍّض
ت ومشافلها مً اإلاباوي الخّلُمُت، ووظائل الىلل مً . ؤوضح اإلاذًش الّام لخّلُم ظذة د ظّذ اإلاعّىدي ؤن ؤلاداسة ولّذ وافت بمياهاتها البؽٍش

ت الؽاون الصحُت بجذة، بظهاما منها إلاىاظهت فحروط   «هىسوها»خافالث ووىاكم الخذماث، جدذ جفشف وصاسة الصحت ممشلت في مذًٍش
 
، مؽحرا

خافلت بلى ظاهب بجاخت مشافم ول مً بِذ الىالب واإلاّعىش الىؽفي وظمُْ اإلاباوي واإلايؽأث الخّلُمُت لالظخفادة  40بلى ؤهه جم جىفحر ؤهثر مً 
وجىظيهاث  -بمؽِئت هللا-منها، ورلً جماؼُا مْ الخىظيهاث الحىُمت لللُادة الشؼُذة والذِم الالمدذود الزي وفشجه إلاداـشة الىباء واللماء ِلُه 

 .وصٍش الخّلُم واظدؽّاسا للمعاولُت الاظخماُِت
ت وكاٌ اإلاخدذر الشظمي ألماهت مدافٍت ظذة مدمذ البلمي، بن لجىت ُمؽيلت مً مدافٍت وؤماهت وؼشوت ظذة، ووصاساث الصحت : بظشاءاث اختراٍص

ت إلايافدت فحروط هىسوها  والخّلُم والخجاسة، كامذ بذساظت ولْ مجمّاث ظىً الّمالت بجذة للّمل ِلى مّالجتها، لمً ؤلاظشاءاث الاختراٍص
 بلى ؤن ِذد اإلاجمّاث التي جم خفشها باإلادافٍت ختى آلان ًبلغ 

 
اسة  531وخماًت العيان مً مخاوش اهخلاٌ الّذوي، مؽحرا  220مىكّا، جم ٍص

اساث  23ِامال في  1.962ؤلف ِامل، هما جم حعىحن  55مىكّا منها والىؽف ِلى هدى  مذسظت خىىمُت بؽيل ماكذ فُما ًجشي مخابّت بشهامج الٍض
إلاجمّاث ظىً الّمالت، الفخا بلى ؤن حسجُل مجمّاث ظىً الّمالت مخاح في مىكْ ألاماهت لجمُْ الجهاث الحىىمُت والخاـت لالظخفادة مً 

 .الخذماث اإلاخاخت
 
 

 :لقراءة الخبر كامالً من مصدرة 

https://cutt.us/wMnOT  
  
 
 



   هضاصي خعحن 
وظه ؤمحن ظذة ـالح التروي بالخدلُم في ملىْ فُذًى مخذاٌو ِلى وظائل الخىاـل الاظخماعي خٌى بظاءة اظخخذام ِماٌ ؤخذ ملاولي الىٍافت 

 .لعىً الّماٌ اإلااكذ
بن اإلاىكْ اإلازهىس هى بخذي اإلاذاسط التي جم جلذًمها إلخذي الؽشواث اإلاخّاكذة مْ « ِياً»وكاٌ اإلاخدذر باظم ؤماهت ظذة مدمذ البلمي لـ

ت اإلابلغت لها مً كبل اللجىت، وظِخم اجخار ؤلاظشاءاث الىٍامُت بدلها إلظاءة اظ م جلتزم باإلظشاءاث الاختراٍص
َ
ام اإلابنى خخذألاماهت هعىً ماكذ، ول

 .اإلااكذ
ت في اإلابنى، وفي خاٌ وظىد  وؤلاف ؤن لجىت دساظت ؤولاُ ظىً الّمالت جىؽف ِلى مىاكْ ظىً الّمالت للخإهذ مً جىبُم ؤلاظشاءاث الاختراٍص

ادة في ِذد الّمالت داخل اإلابنى ًخم هلل الضائذ إلابان ؤخشي ؤو اإلاذاسط التي كذمتها وصاسة الخّلُم  .ٍص
  
 
 



 خماد الّبذلي   
مت وزم مىاوً مخالفت بخذي ِماٌ ؤماهت ظذة وهم ًلىمىن بزبذ دظاط بّذ ؤن ـادسجه فشق ألاماهت ، في فىاء مذسظت ٌعىىىن بها ماكخا في ٌل ؤص 

 .هشوها
دت ولشبا بخّلُماث ألاماهت ِشك الحائي   ّذ هزا الّمل مخالفت ـٍش  .ًىجم  ظشاء جلً اإلاماسظت  مً ؤمشاك جمش بّامت الىاط ماكذَو

المي ألماهت ظذة مدمذ البلمي إلؼشاق الًف تؤن ما ؤكذم  ِلُه الّماٌ مخالف للخّلُماث ” وفي هزا الفذد ؤهذ الىاوم ؤلِا في ملش  ؤلاختراٍص
وامخذح البلمي دوس اإلاىاوىحن في اإلاعاهمت بىؽف ؤي  بدلهم.الىٍامُتظىنهم اإلااكذ في جلً اإلاذسظت وظِخم الخدلُم في رلً وجىبُم ؤلاظشاءاث 

 .مخالفاث ًالخٍىنها ِلى ِماٌ  الىٍافت
  
 



 
 
 

 ِبذهللا الشاظحي
ت ومشافلها مً (19-هىفُذ)” هىسوها“في بواس جيامل ألاظهضة الحىىمُت إلاىاظهت فحروط  ، ولّذ ؤلاداسة الّامت لخّلُم ظذة وافت بمياهاتها البؽٍش

ت الؽاون الصحُت بجذة، اظهاما  اإلاباوي الخّلُمُت، ووظائل الىلل مً خافالث و وىاكم الخذماث ، جدذ جفشف وصاسة الصحت ممشلت في مذًٍش
 .” هىسوها“منها إلاىاظهت فحروط 

ت الؽاون الصحُت جىفحر ؤهثر مً  اللخّاون وؼملذ ؤوظه  خافلت بلى ظاهب اجاخت مشافم ول مً بِذ الىالب واإلاّعىش  40بحن حّلُم ظذة ومذًٍش
ئل وظاالىؽفي وظمُْ اإلاباوي واإلايؽأث الخّلُمُت لالظخفادة منها مً كبل الصحت وهزلً اللُام بالخىِىٍت اإلاعخمشة للىالب والىالباث مً خالٌ 

 .الخىاـل الاظخماعي اإلاذسظُت اإلاخخلفت
 اإلاذًش الّام لخّلُم ظذة الذهخىس ظّذ اإلاعّىدي ؤوضح ؤهه جماؼُا مْ الخىظيهاث الحىُمت لللُادة الشؼُذة والذِم الالمدذود الزي وفشجه

ُم ظذة حّلإلاداـشة الىباء واللماء ِلُه ـ بمؽِئت هللا ـ وجىظيهاث مّالي وصٍش الخّلُم واظدؽّاسا للمعاولُت الاظخماُِت، جم ولْ وافت بمياهُاث 
 .جدذ جفشف وصاسة الصحت مؽُذا بجهىد وصاسة الصحت وميعىبيها ووعي وحّاون اإلاجخمْ ظائال هللا ؤن ًيلل ظهىد الجمُْ بالخىفُم

  
 



 
 
 
 
 
 
 

 ِبذهللا غشمان
ت ومشافلها مً (19-هىفُذ)” هىسوها“في بواس جيامل ألاظهضة الحىىمُت إلاىاظهت فحروط  ، ولّذ ؤلاداسة الّامت لخّلُم ظذة وافت بمياهاتها البؽٍش

ت الؽاون الصحُت بجذة، اظهاما  اإلاباوي الخّلُمُت، ووظائل الىلل مً خافالث و وىاكم الخذماث ، جدذ جفشف وصاسة الصحت ممشلت في مذًٍش
 .” هىسوها“منها إلاىاظهت فحروط 

ت الؽاون الصحُت جىفحر ؤهثر مً  اللخّاون وؼملذ ؤوظه  خافلت بلى ظاهب اجاخت مشافم ول مً بِذ الىالب واإلاّعىش  40بحن حّلُم ظذة ومذًٍش
ئل وظاالىؽفي وظمُْ اإلاباوي واإلايؽأث الخّلُمُت لالظخفادة منها مً كبل الصحت وهزلً اللُام بالخىِىٍت اإلاعخمشة للىالب والىالباث مً خالٌ 

 .الخىاـل الاظخماعي اإلاذسظُت اإلاخخلفت
 اإلاذًش الّام لخّلُم ظذة الذهخىس ظّذ اإلاعّىدي ؤوضح ؤهه جماؼُا مْ الخىظيهاث الحىُمت لللُادة الشؼُذة والذِم الالمدذود الزي وفشجه

ُم ظذة حّلإلاداـشة الىباء واللماء ِلُه ـ بمؽِئت هللا ـ وجىظيهاث مّالي وصٍش الخّلُم واظدؽّاسا للمعاولُت الاظخماُِت، جم ولْ وافت بمياهُاث 
 .جدذ جفشف وصاسة الصحت مؽُذا بجهىد وصاسة الصحت وميعىبيها ووعي وحّاون اإلاجخمْ ظائال هللا ؤن ًيلل ظهىد الجمُْ بالخىفُم

  
 



 
 الىدُلي ِىُت

-هىفُذ) ”هىسوها“ فحروط إلاىاظهت الحىىمُت ألاظهضة جيامل بواس  في
ت بمياهاتها وافت ظذة لخّلُم الّامت ؤلاداسة ولّذ ،(19  البؽٍش

 و  خافالث مً الىلل ووظائل الخّلُمُت، اإلاباوي مً ومشافلها
ت في ممشلت الصحت وصاسة جفشف جدذ ، الخذماث وىاكم  مذًٍش

 . ”هىسوها“ فحروط إلاىاظهت منها اظهاما بجذة، الصحُت الؽاون
ت ظذة حّلُم بحن اللخّاون  ؤوظه وؼملذ  الصحُت الؽاون ومذًٍش

 بِذ مً ول مشافم اجاخت ظاهب بلى خافلت 40 مً ؤهثر  جىفحر 
 الخّلُمُت واإلايؽأث اإلاباوي وظمُْ الىؽفي واإلاّعىش  الىالب

 اإلاعخمشة بالخىِىٍت اللُام وهزلً الصحت كبل مً منها لالظخفادة
 اإلاذسظُت الاظخماعي الخىاـل وظائل خالٌ مً والىالباث للىالب

 .اإلاخخلفت
 ؤهه ؤوضح اإلاعّىدي ظّذ الذهخىس  ظذة لخّلُم الّام اإلاذًش 

 الالمدذود والذِم الشؼُذة لللُادة الحىُمت الخىظيهاث مْ جماؼُا
 وجىظيهاث ـ هللا بمؽِئت ـ ِلُه واللماء الىباء إلاداـشة وفشجه الزي
 ولْ جم الاظخماُِت، للمعاولُت واظدؽّاسا الخّلُم وصٍش  مّالي
 مؽُذا الصحت وصاسة جفشف جدذ ظذة حّلُم بمياهُاث وافت

 ؤن هللا ظائال  اإلاجخمْ وحّاون  ووعي وميعىبيها الصحت وصاسة بجهىد
 .بالخىفُم الجمُْ ظهىد ًيلل

  
 

 
 خالف آٌ ِلي

-هىفُذ) ”هىسوها“ فحروط إلاىاظهت الحىىمُت ألاظهضة جيامل بواس  في
ت بمياهاتها وافت ظذة لخّلُم الّامت ؤلاداسة ولّذ ،(19  البؽٍش

 و  خافالث مً الىلل ووظائل الخّلُمُت، اإلاباوي مً ومشافلها
ت في ممشلت الصحت وصاسة جفشف جدذ ، الخذماث وىاكم  مذًٍش

 . ”هىسوها“ فحروط إلاىاظهت منها اظهاما بجذة، الصحُت الؽاون
ت ظذة حّلُم بحن اللخّاون  ؤوظه وؼملذ  الصحُت الؽاون ومذًٍش

 بِذ مً ول مشافم اجاخت ظاهب بلى خافلت 40 مً ؤهثر  جىفحر 
 الخّلُمُت واإلايؽأث اإلاباوي وظمُْ الىؽفي واإلاّعىش  الىالب

 اإلاعخمشة بالخىِىٍت اللُام وهزلً الصحت كبل مً منها لالظخفادة
 اإلاذسظُت الاظخماعي الخىاـل وظائل خالٌ مً والىالباث للىالب

 .اإلاخخلفت
 ؤهه ؤوضح اإلاعّىدي ظّذ الذهخىس  ظذة لخّلُم الّام اإلاذًش 

 الالمدذود والذِم الشؼُذة لللُادة الحىُمت الخىظيهاث مْ جماؼُا
 وجىظيهاث ـ هللا بمؽِئت ـ ِلُه واللماء الىباء إلاداـشة وفشجه الزي
 ولْ جم الاظخماُِت، للمعاولُت واظدؽّاسا الخّلُم وصٍش  مّالي
 مؽُذا الصحت وصاسة جفشف جدذ ظذة حّلُم بمياهُاث وافت

 ؤن هللا ظائال  اإلاجخمْ وحّاون  ووعي وميعىبيها الصحت وصاسة بجهىد
 .بالخىفُم الجمُْ ظهىد ًيلل

  
 



 
-هىفُذ) ”هىسوها“ فحروط إلاىاظهت الحىىمُت ألاظهضة جيامل بواس  في

ت بمياهاتها وافت ظذة لخّلُم الّامت ؤلاداسة ولّذ ،(19  البؽٍش
 و  خافالث مً الىلل ووظائل الخّلُمُت، اإلاباوي مً ومشافلها

ت في ممشلت الصحت وصاسة جفشف جدذ ، الخذماث وىاكم  مذًٍش
 . ”هىسوها“ فحروط إلاىاظهت منها اظهاما بجذة، الصحُت الؽاون
ت ظذة حّلُم بحن اللخّاون  ؤوظه وؼملذ  الصحُت الؽاون ومذًٍش

 بِذ مً ول مشافم اجاخت ظاهب بلى خافلت 40 مً ؤهثر  جىفحر 
 الخّلُمُت واإلايؽأث اإلاباوي وظمُْ الىؽفي واإلاّعىش  الىالب

 اإلاعخمشة بالخىِىٍت اللُام وهزلً الصحت كبل مً منها لالظخفادة
 اإلاذسظُت الاظخماعي الخىاـل وظائل خالٌ مً والىالباث للىالب

 .اإلاخخلفت
 ؤهه ؤوضح اإلاعّىدي ظّذ الذهخىس  ظذة لخّلُم الّام اإلاذًش 

 الالمدذود والذِم الشؼُذة لللُادة الحىُمت الخىظيهاث مْ جماؼُا
 وجىظيهاث ـ هللا بمؽِئت ـ ِلُه واللماء الىباء إلاداـشة وفشجه الزي
 ولْ جم الاظخماُِت، للمعاولُت واظدؽّاسا الخّلُم وصٍش  مّالي
 مؽُذا الصحت وصاسة جفشف جدذ ظذة حّلُم بمياهُاث وافت

 ؤن هللا ظائال  اإلاجخمْ وحّاون  ووعي وميعىبيها الصحت وصاسة بجهىد
 .بالخىفُم الجمُْ ظهىد ًيلل

  
 

 
 اإلاعخادي سيهام

-هىفُذ) ”هىسوها“ فحروط إلاىاظهت الحىىمُت ألاظهضة جيامل بواس  في
ت بمياهاتها وافت ظذة لخّلُم الّامت ؤلاداسة ولّذ ،(19  البؽٍش

 و  خافالث مً الىلل ووظائل الخّلُمُت، اإلاباوي مً ومشافلها
ت في ممشلت الصحت وصاسة جفشف جدذ ، الخذماث وىاكم  مذًٍش

 . ”هىسوها“ فحروط إلاىاظهت منها اظهاما بجذة، الصحُت الؽاون
ت ظذة حّلُم بحن اللخّاون  ؤوظه وؼملذ  الصحُت الؽاون ومذًٍش

 بِذ مً ول مشافم اجاخت ظاهب بلى خافلت 40 مً ؤهثر  جىفحر 
 الخّلُمُت واإلايؽأث اإلاباوي وظمُْ الىؽفي واإلاّعىش  الىالب

 اإلاعخمشة بالخىِىٍت اللُام وهزلً الصحت كبل مً منها لالظخفادة
 اإلاذسظُت الاظخماعي الخىاـل وظائل خالٌ مً والىالباث للىالب

 .اإلاخخلفت
 ؤهه ؤوضح اإلاعّىدي ظّذ الذهخىس  ظذة لخّلُم الّام اإلاذًش 

 الالمدذود والذِم الشؼُذة لللُادة الحىُمت الخىظيهاث مْ جماؼُا
 وجىظيهاث ـ هللا بمؽِئت ـ ِلُه واللماء الىباء إلاداـشة وفشجه الزي
 ولْ جم الاظخماُِت، للمعاولُت واظدؽّاسا الخّلُم وصٍش  مّالي
 مؽُذا الصحت وصاسة جفشف جدذ ظذة حّلُم بمياهُاث وافت

 ؤن هللا ظائال  اإلاجخمْ وحّاون  ووعي وميعىبيها الصحت وصاسة بجهىد
 .بالخىفُم الجمُْ ظهىد ًيلل

  
 



 ظلىان العلمي
 
 
اهىللذ ؤمغ ألاسبّاء، خملت الىكاًت الؽاملت للخشلُف والخىُِت مً الفحروط، في هال

ؾ الؽشقي والغشبي، وفي مبنى ؤلاداساث اليعائُت في : مً مبنى بداسة الخّلُم بؽاُس كَش
ض  خُض ؼملذ الحملت التي ؤؼشف ِليها مذًش (. العبّحن)ؼاُس ألامحر ماظذ بً ِبذالٍّض

ِام الخّلُم بجذة، الذهخىس ظّذ اإلاعّىدي، وجىٍمها وجىفزها بداسة الؽاون الصحُت 
اإلاذسظُت، جىشُف الخشلُف والخىُِت لجمُْ ميعىبي وميعىباث ؤلاداسة الّامت للخّلُم، 

غعل الُذًً : بلى ظاهب جىبُم ِذد مً آلُاث ووشق الىكاًت الصحُت العلُمت، ومنها
لت الصحُدت، فُما ـممذ خىت خاـت لالظخّذاد الاختراصي لّىدة الىالب  بالىٍش

وؤوضحذ مذًشة بداسة الؽاون . والىالباث للمذاسط في خاٌ جم اظخئىاف الذساظت
 الخّلُميالصحُت اإلاذسظُت، مضهت الغاهم، ؤن الحملت جإحي اظخمشاسا لذِم اإلاُذان 

  
  
 

ذ مىز بذاًت ٌهىس  ت والىكائُت مً فحروط هىسوها الجذًذ، ممُفت ؤن بداسة الؽاون الصحُت اإلاذسظُت بخّلُم ظذة خـش شك ِلى اإلاباإلظشاءاث الاختراٍص
اسة ؤكعام ؤلادا با ِملي، وؤوضحذ الغاهم ؤن الُىم الخمِغ ظُخفق لٍض ُت ووشق الىكاًت التي حؽمل جذٍس ومياجب  ساثبكامت الفّالُاث الخشلُفُت والخِى

م مخخفق مً وصاسة الصحت(بىاث –بىحن )الخّلُم  ُت والخشلُف الالصمحن، والشد ِلى الاظخفعاساث بالخّاون مْ فٍش زهش ؤن بداسة الؽاون . ؛ لخلذًم الخِى ًُ

ت لّىدة الىالب والىالباث للمذاسط، التي حؽمل وافت بظشاءاث وا اواث ظالمت خخُالصحُت اإلاذسظُت كذ ِلذث ؤمغ، اظخماِا لبىاء خىت الاظخّذاد الاختراٍص
ً، ومخابّت البِئت الصحُت مً مشافم وججهحزاث، وهزلً مخابّت جىافش ؤدواث : البِئت اإلاذسظُت، ومنها مخابّت صحت ظمُْ ؤفشاد اإلاجخمْ اإلاذسس ي بما فيهم الضائٍش

 .الىٍافت بؽيل معخمش، بلى ظاهب مخابّت ظالمت اللادمحن مً خاسط اإلاملىت واإلاخالىحن لهم



   اإلاعخاديسيهام 
اهخمام ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة بصحت والبها  الفلحرانؤهذ اإلاخدذر الشظمي لخّلُم ظذة خمىد 

ووالباتها ورلً بةوالق خملت للخىِىٍت والىكاًت مً فحروط هىسوها الجذًذ والتي جىفزها الؽاون 
الم التربىي بخّلُم ظذة وحعتهذف الحملت ؤهثر مً  ؤلف  650الصحُت اإلاذسظُت بالخّاون مْ بداسة ؤلِا

ت في ؤهثر مً   .مذسظت بجذة وسابغ وخلُق 2300والب ووالبت والىىادس الخّلُمُت وؤلاداٍس
وؤهذ ؤن مذًش ِام حّلُم ظذة الذهخىس ظّذ اإلاعّىدي وظه ؤلاداساث اإلاّىُت ومياجب الخّلُم 

بلى بزٌ الجهىد الخىِىٍت والىكائُت الالصمت وافت التي " البىحن والبىاث"واإلاذاسط وؤهذًت الحي في كىاعي 
ف باإلظشاءاث التي ًجب اجخارها  حعهم في سفْ الىعي الفحي إلايعىبي وميعىباث حّلُم ظذة والخٍّش

 .في خاالث الاؼدباه وفم بسؼاداث وصاسة الصحت والؽاون الصحُت اإلاذسظُت
ُت باألمشاك اإلاّذًت وؤلاظشاءاث  لي ِمل للبىحن والبىاث للخِى هما جم حؽىُل لجىت مىىهت مً فٍش

ت لألوبئت والفاًشوظاث في ففل الؽخاء بؽيل ِام، وفحروط هىسوها جدذًذا  .الاختراٍص
  
 

المُت خٌى الىكاًت مً فحروط هىسوها وبظشاءاث العالمت الّامت  الفلحرانوؤلاف  ؤن الحملت حؽخمل ِلى البرامج الخىِىٍت والخشلُفُت وؤلِا
ذاسط اإلاالىاظب اجباِها في اإلاذاسط ووؽش اإلاىاد الخىِىٍت الفادسة ًِ وصاسة الصحت ألولُاء ألامىس ِبر مىفاث الخىاـل الاظخماعي في ؤلاداسة و 

 .وبض الشظائل الخىِىٍت لهم



 
ىٍت والىكاًت مً ؤوللذ  ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة، خملت للخِى

فحروط هىسوها التي جىفزها الؽاون الصحُت اإلاذسظُت، بالخّاون مْ 
الم التربىي بخّلُم ظذة ؤلف  650وحعتهذف الحملت ؤهثر مً ، بداسة ؤلِا

ت في ؤهثر مً ، والب ووالبت  2300بلى ظاهب الىىادس الخّلُمُت وؤلاداٍس
 .مذسظت بجذة ومدافٍتي سابغ وخلُق

، ؤن مذًش ِام الفلحرانوؤوضح اإلاخدذر الشظمي لخّلُم ظذة خمىد 
وظه ؤلاداساث اإلاّىُت ومياجب ، حّلُم ظذة الذهخىس ظّذ اإلاعّىدي

بلى بزٌ ” البىحن والبىاث“الخّلُم واإلاذاسط وؤهذًت الحي في كىاعي 
الجهىد الخىِىٍت والىكائُت الالصمت وافت التي حعهم في سفْ الىعي الفحي 

ف باإلظشاءاث التي ًجب   بجخارهاإلايعىبي وميعىباث حّلُم ظذة والخٍّش
في خاالث الاؼدباه وفم بسؼاداث وصاسة الصحت والؽاون الصحُت 

لي ِمل للبىحن والبىاث ، اإلاذسظُت فُما جم حؽىُل لجىت مىىهت مً فٍش
ت لألوبئت والفحروظاث في  للخىُِت باألمشاك اإلاّذًت وؤلاظشاءاث الاختراٍص

ا  .ففل الؽخاء بؽيل ِام، وفحروط هىسوها جدذًذ 
المُت  ن ؤن الحملت حؽخمل ِلى البرامج الخىِىٍت والخشلُفُت وؤلِا وبح 
خٌى الىكاًت مً فحروط هىسوها وبظشاءاث العالمت الّامت الىاظب 

ووؽش اإلاىاد الخىِىٍت الفادسة ًِ وصاسة الصحت ، اجباِها في اإلاذاسط
ألولُاء ألامىس ِبر مىفاث الخىاـل الاظخماعي في ؤلاداسة واإلاذاسط وبض 

 .الشظائل الخىِىٍت لهم
  
  
 

 
 خامذ الشفاعي

ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة، خملت للخىِىٍت والىكاًت مً ؤوللذ  
فحروط هىسوها التي جىفزها الؽاون الصحُت اإلاذسظُت، بالخّاون مْ 

الم التربىي بخّلُم ظذة ؤلف  650وحعتهذف الحملت ؤهثر مً ، بداسة ؤلِا
ت في ؤهثر مً ، والب ووالبت  2300بلى ظاهب الىىادس الخّلُمُت وؤلاداٍس

 .مذسظت بجذة ومدافٍتي سابغ وخلُق
، ؤن مذًش ِام الفلحرانوؤوضح اإلاخدذر الشظمي لخّلُم ظذة خمىد 

وظه ؤلاداساث اإلاّىُت ومياجب ، حّلُم ظذة الذهخىس ظّذ اإلاعّىدي
بلى بزٌ ” البىحن والبىاث“الخّلُم واإلاذاسط وؤهذًت الحي في كىاعي 

الجهىد الخىِىٍت والىكائُت الالصمت وافت التي حعهم في سفْ الىعي الفحي 
ف باإلظشاءاث التي ًجب   بجخارهاإلايعىبي وميعىباث حّلُم ظذة والخٍّش

في خاالث الاؼدباه وفم بسؼاداث وصاسة الصحت والؽاون الصحُت 
لي ِمل للبىحن والبىاث ، اإلاذسظُت فُما جم حؽىُل لجىت مىىهت مً فٍش

ت لألوبئت والفحروظاث في  ُت باألمشاك اإلاّذًت وؤلاظشاءاث الاختراٍص للخِى
ا  .ففل الؽخاء بؽيل ِام، وفحروط هىسوها جدذًذ 

المُت  ن ؤن الحملت حؽخمل ِلى البرامج الخىِىٍت والخشلُفُت وؤلِا وبح 
خٌى الىكاًت مً فحروط هىسوها وبظشاءاث العالمت الّامت الىاظب 

ووؽش اإلاىاد الخىِىٍت الفادسة ًِ وصاسة الصحت ، اجباِها في اإلاذاسط
ألولُاء ألامىس ِبر مىفاث الخىاـل الاظخماعي في ؤلاداسة واإلاذاسط وبض 

 .الشظائل الخىِىٍت لهم
  
  
 



  
 ِبذهللا الشاظحي

ؤلاداسة الّامت للخّلُم بجذة، خملت للخىِىٍت والىكاًت مً ؤوللذ 
فحروط هىسوها التي جىفزها الؽاون الصحُت اإلاذسظُت، بالخّاون مْ 

الم التربىي بخّلُم ظذة ؤلف  650وحعتهذف الحملت ؤهثر مً ، بداسة ؤلِا
ت في ؤهثر مً ، والب ووالبت  2300بلى ظاهب الىىادس الخّلُمُت وؤلاداٍس

 .مذسظت بجذة ومدافٍتي سابغ وخلُق
، ؤن مذًش ِام الفلحرانوؤوضح اإلاخدذر الشظمي لخّلُم ظذة خمىد 

وظه ؤلاداساث اإلاّىُت ومياجب ، حّلُم ظذة الذهخىس ظّذ اإلاعّىدي
بلى بزٌ ” البىحن والبىاث“الخّلُم واإلاذاسط وؤهذًت الحي في كىاعي 

الجهىد الخىِىٍت والىكائُت الالصمت وافت التي حعهم في سفْ الىعي الفحي 
ف باإلظشاءاث التي ًجب   بجخارهاإلايعىبي وميعىباث حّلُم ظذة والخٍّش

في خاالث الاؼدباه وفم بسؼاداث وصاسة الصحت والؽاون الصحُت 
لي ِمل للبىحن والبىاث ، اإلاذسظُت فُما جم حؽىُل لجىت مىىهت مً فٍش

ت لألوبئت والفحروظاث في  للخىُِت باألمشاك اإلاّذًت وؤلاظشاءاث الاختراٍص
ا  .ففل الؽخاء بؽيل ِام، وفحروط هىسوها جدذًذ 
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خٌى الىكاًت مً فحروط هىسوها وبظشاءاث العالمت الّامت الىاظب 

ووؽش اإلاىاد الخىِىٍت الفادسة ًِ وصاسة الصحت ، اجباِها في اإلاذاسط
ألولُاء ألامىس ِبر مىفاث الخىاـل الاظخماعي في ؤلاداسة واإلاذاسط وبض 

 .الشظائل الخىِىٍت لهم
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الم التربىي، بدىفُز خملت جىِىٍت إلايعىبي وميعىباث مذاسط حّلُم ظذة خٌى  هذ بداسة حّلُم ظذة، الؽاون الصحُت اإلاذسظُت وؤلِا وظَّ
ت للىكاًت مىه  .فحروط هىسوها اإلاعخجذ، والىشق الصحُت العلُمت، وؤلاظشاءاث الاختراٍص

بر  ، رهشث بداسة الخّلُم ِذة وشق للىكاًت مً فحروط هىسوها؛ منها غعل الُذًً «جىٍتر»جىِىي ِلى ـفدتها الشظمُت بمىكْ  بهفىظشافِو
ب الاجفاٌ اإلاباؼش بإي شخق جٍهش ِلُه ؤِشاك 

ُّ
باإلااء والفابىن باهخٍام، وحغىُت ألاهف والفم ِىذ العّاٌ والّىغ، بلافت بلى ججى

 .الجهاص الخىفس ي مشل العّاٌ والّىغ
ت في ؤهثر مً  650وحعتهذف الحملت ؤهثر مً   .مذسظت بجذة وسابغ وخلُق 2300ؤلف والب ووالبت، والىىادس الخّلُمُت وؤلاداٍس
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