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ةمدقملا
قيقحتوخيسرتورشنبيلاعلاميلعتلاتاسسؤميفةدوجلانامضةرادإتايلمعىنُعت

ةيافكقيقحتلاًيعسكلذو؛تامدخلاوتايلمعلاوةطشنألاةفاكيفءادألاتايوتسمىلعأ

لمعتاهنأثيح،مهتساردلامكإلةبلطللةبسانملاةيميداكألاةئيبلاداجيإويلاعلاميلعتلا

نامضلتارشؤملاوريياعملانمٍددعِّلظيفو،ةيلمعوةيملعرطأنمضةيرادإةيلمعوٍجهنك

.تاجرخملاوتايلمعلاوتالخدملاةدوج

هدهشتيذلاروطتلاِّلظيفيلاعلاميلعتلاتاسسؤمبةيميداكألاجماربلاىعستو

مامتهالالالخنميريوطتلاويومنتلاكارحلايفةمهاسمللةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

تانيسحتلاءارجإىلعلمعتثيح،يجيتارتسالاذيفنتلاوءادألاةرادإوةدوجلانامضتايلمعب

ةيلحملاةدوجلاريياعمىلإلوصوللاًيعسكلذو؛-تالاجملاةفاكيف–اهئادأيفةرمتسملا

.ةيسفانتلاةزيملاتاذةيميداكألاجماربلاميدقتبىنُعتيتلاةيملاعلاو

تاءارجإميوقتومعدلةيساسألابلاطملاقيقحتلليلدلااذهيتأي،ددصلااذهيف

ةيميداكألاجماربللةبولطملاريياعملاىلعأقفوتايلمعلافلتخميفةدوجلاةطشنأو

تاسرامملاعيمجيفاهتبقارمو،ةدوجلاديكوتتامِّوقمحِّضُويثيح،ةيوبرتلاةرادإلامسقب

فادهأحيضوتو،عمتجملاةمدختاسراممبقلعتيامىلعًةوالع،ةيثحبلاوةيرادإلاوةيميلعتلا

اذهنوكيلو،جمانربللٍةيلوأٍةروصميدقتنامضل؛اهتاءارجاو،اهماهمو،ةدوجلانامضةرادإ

.نييجراخلاونييلخادلانيبقارملاونيمِّوقمللاًعجرمو،جمانربلايفنيلماعللاًدشرمليلدلا

٤



ةيوبرتلا ةرادإلا مسق سيئر ةملك

ةيقبلا رصان نب دمحم .د
ةيوبرتلا ةرادإلا مسق سيئر

٥

ةدايقلايفةصصختملاماسقألامدقأدحأنمةيوبرتلاةرادإلامسقربتعي
دقو،ـه١٤١٨ماعيفهؤاشنإَّمتثيح.يميلقإلاويلحملاىوتسملاىلعةيوبرتلا
ميلعتلاةفدةداقيتلاتادايقلانمريثكلا-دمحلاهللاو-مسقلااذهنمجرخت
.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايف

حرصلااذهنمتجرختيتلارداوكلايفزُّيمتلاوصصختلايفةقارعلاهذه
ٍريوطتبهراوشمةلصاوملمسقلاقتاعىلعةريبكةيلوؤسممتحُتيدايقلا
.ةدوجلاوزُّيمتلابٍمستم

كلذو،زُّيمتلاةلصاوملتاجرخملاةدوجىلعمسقلاصرحقلطنملااذهنمو
ةيميداكألاتاسرامملاديوجتواهدامتعاوتاررقملافيصوتةعجارمنمًءادتبا
يفسيردتلاةئيهءاضعأفتاكتوةدعاسمبكلذلك.اهريوطتوةيرادإلاو
.جماربلاليصافتعيمجلةلماشةدوجلانوكتلهتابلاطوهبالطومسقلا

لمعثيحريوطتلاوةدوجلانامضلٍةيليصفتٍةطخةباثمبليلدلااذهيتأيو
يفيميداكألادامتعالاوةدوجلاةنجليفنيروكشمتاليمزلاوءالمزلاهيلع
.ريوطتلاوةدوجلانامضديدحتلةلصوبليلدلااذهنوكينأىنمتنامك،مسقلا



ةيوبرتلا ةرادإلا مسق ةليكو ةملك

دومعلا حلاص تنب اهم .د
ةيوبرتلا ةرادإلا مسق ةليكو

٦

هجماربويلاعلاميلعتلاتاسسؤميفىربكةيمهأةدوجلانامضةيلمعلتحت
قيقحتةرورضو،تاصصختلاوجماربلاعونتو،تاعماجلادادعأديازتلظيفًةصاخ
ةدوجلاماظنزكريو.جماربلاكلتيسفانمنيبيوقعقوملالتحالةيسفانتلاةزيملا
ديدحتلاو،رمتسملانيسحتلاوةدوجلاةفاقثخيسرتىلعدوعسكلملاةعماجيف
تاددحموريياعمقفولمعلاريسيفمهاستيتلاتايلآلاوتاءارجإللقيقدلا
اهفادهأوةعماجلاةلاسرقيقحتيفمهاستةقيقدوةحضاوءادأتارشؤمو
ةدوجلاماظنعمقاستالابةيوبرتلاةرادإلامسقبةدوجلاماظنمُمصدقو.اهتاياغو
ريوطتللةيبرتلاةيلكةلاكوو،ةدوجلاوريوطتلاةدامعبًالثممدوعسكلملاةعماجب
زكرملااهرقايتلايجماربلادامتعالاريياعمىلعماظنلااذهدمتعاامك.ةدوجلاو
زيمتلاوةدوجلازيزعتيفةمهاسملافدهبيميداكألادامتعالاوميوقتللينطولا
نمضيامبةيميداكألاجماربلاتاءارجإوتايلمعليهستو،يلاعلاميلعتلاجماربيف
.ملعتلاوميلعتلاةدوج

دوهجلاسيركتمتدقف،هتايولوأنمضةدوجلاعضيةيوبرتلاةرادإلامسقنألو
اهتالخدمبمسقلاةطشنأوتاسراممةدوجنامضلليلدلااذهبلمعللتاقاطلاو
،دوعسكلملاةعماجبيسسؤملاةدوجلاماظنقفواهتاجرخمواهتايلمعو
ليلدلاميدقتمتدقواذه،يميداكألادامتعالاوميوقتللينطولازكرملاريياعمو
.مسقلايبوسنملاهتايلوؤسموناجللاماهمليهستوحيضوتلةطسبمةقيرطب



ةدوجلا نامض ةرادإ ةأشن
ٍكارحءدباهلالخنمنمضتريبادتةدعذاختاىلعدوعسكلملاةعماجتلمع

تايلمعلةعماجلاتلوأدقف،اهتاجرخموةيلخادلااهتايلمعةفاكلمشيٍّيريوطت
،ةعماجلليريوطتلاكارحلامعديفامهتيمهأباًناميإاًغلاباًمامتهاةدوجلاوريوطتلا
يتلاتارادإلاوتادامعلانماًددعةعماجلاتأشنأهيلعو؛ةوجرملاتاحومطلاقيقحتو
يفو،اهريغوةَّيتامولعملاوةَّينقتلاةئيبلاوتاراهملاريوطتوةدوجلاوريوطتلاصخت
َّمتَّمثةدوجلاةرادإىمسمتحتــه1428ماعيفةدوجلاةدامعءاشنإَّمتراطإلااذه
ةدامعءاشنإىلعةعماجلاتلمعامك،ــه1429ماعيفةدوجلاةدامعىلإاهليوحت
.ـه1429ماعيفريوطتلا

قلطنمنمو،نيدايملاىتشيفةعماجلاهدهشتيذلايريوطتلاكارحللًامعدو
يتموظنمنيبمغانتلاولماكتلاقيقحتلو،ةدوجلاوريوطتللٍةخسارٍةمظنأدوجو
تحتٍةدحاوٍةدامعيفنيتدامعلانيتاهجمدةَّيمهأةعماجلاتأر،ريوطتلاوةدوجلا
يتموظنمنيبدوهجلاجمدولماكتلاقيقحتلةدوجلاوريوطتلاةدامعىمسُم
.قيثولاامهطابترالريوطتلاوةدوجلا

تايلمعلاتاءارجإعيمجيفةدوجلازيزعتلٍةيويحٍةردابمبةعماجلاتعرشامك
ةرادإماظن"ـلزِّيمتملاجذومنلاريوطتكلذيفامب،يعماجلامرحلالخادطيطختلاو
عضوو،ةيفيقثتلاوةيبيردتلاةطشنألاقيسنتبموقتامك،"ةعماجلايفةدوجلا
،جماربلادامتعاوميوقتعورشمةعباتمبءدبلانعاًلضف،ريياعملاماظنوءادألاسيياقم
ةعماجلاسلجمهرقأيذلاو]١[ةدوجلاةرادإماظنليلددادعإبةدامعلاتماقثيح
هعيزوتو،ـه1433-1432يساردلاماعللةنماثلاهتسلجبرداصلا59/8/33مقرهرارقيف
.ةعماجلاتايلكىلع

ةدوجلاوريوطتلابةصتخملااهتدحووةيبرتلاةيلكبةدوجلاوريوطتلاةلاكوىنعُتو
ةيجيتارتسالاططخلاذيفنتوعضووةيلكلايبوسنموماسقأنيبةدوجلاةفاقثرشنب
ةدوجلاقيبطتىلعةمئاقلالمعلاقرفعيمجلةمزاللاتاليهستلاميدقتوةيلكلل
ةطشنأنعرمتسملكشبتامولعملاوتانايبلاعمجىلإةفاضإلاب،اهلامعأقيثوتو
.ةدوجلابةصاخلاعيراشملللمعلاقرفليكشتو،ةيلكلايفةدوجلا

ماعلالالخةيجيتارتسالاهتطخةيوبرتلاةرادإلامسقعضو،قبساَّمماًقالطناو
تابلطتمءافيتساليعسلاوةدوجلاتاءارجإباهنيحأدبو،ـه١٤٤٢-١٤٤١يساردلا
ىلعأقيقحتلكلذو؛ةيوبرتلاةرادإلايفبادآلاريتسجامجمانربليميداكألادامتعالا
.ةيمدخلاوةيميلعتلاوةيرادإلاهتاسرامميفةدوجلاريياعم

٧



ةدوجلا نامض ةرادإ فادهأ

:ماعلافدهلا
تابلطتمقيقحتو،ميوقتوةعباتموريوطتوطيطختنمةدوجلاتايلمعةرادإ
ةيمدخلاوةيثحبلاوةيميلعتلاوةيرادإلاةطشنألاوتاسرامملايفيجماربلادامتعالا
ةيلكلاةلاسروةيؤرعمقفتيامب،ةدوجلاةفاقثرشنو،ةيوبرتلاةرادإلامسقجماربل
.اهفادهأو

:ةيعرفلافادهألا
ميوقتةئيههيلعتصنامءوضيفجماربلليميداكألادامتعالاتابلطتمقيقحت-١

.بيردتلاوميلعتلا
ةلاسروةيؤرنمدمتسمةيميداكألاجماربلايفةدوجلاةرادإلحضاوماظنعضو-٢

.يميداكألامسقلاوةيلكلا
راطإلاعمقفاوتيامباهتاجرخموجماربلاةدوجبءاقتراللةيريوطتلاططخلاعضو-٣

.لمعلاقوستاجايتحاوتالهؤمللينطولا
لاجملايفةدوجلاتايلمعوططخذيفنتةعباتموةبقارملةلاعفبيلاسأينبت-٤

.ةددحمسايقتارشؤموتاودأربعةيعمتجملاةمدخلاو،يثحبلا،يميلعتلا،يرادإلا
ريوطتلابيلاسألاهتبكاومنمققحتلاو،جمانربللةيرادإلاوةيميداكألاةئيبلانيسحت-٥

.رمتسملا
،مهلامعأيفاهينبتو،جمانربلايفنيلماعلاعيمجنيبةدوجلاةفاقثرشن-٦

.مهتاجرخمىلعاهساكعناو
يفنيلماعللةدوجلانامضتايلمعريوطتبيلاسأىلعرمتسملابيردتلاريفوت-٧

.جمانربلا
امقفوجمانربلاةطشنأوتاسراممعيمجيفرمتسملاويرودلانيسحتلاوريوطتلا-٨

.يميداكألادامتعالاريياعمهبلطتت

٨



ةدوجلا نامض ةرادإل يميظنتلا لكيهلا

 ةيلكلا ةلاكو
ةيملعلا ماسقألاةدوجلاو ريوطتلل

 ريوطتلا ةدحو
ةدوجلاو

 ةرادإلا مسق
ةيوبرتلا

 ةدوجلا ةنجل
يميداكألا دامتعالاو

 تاقالعلا ةدحو
ةيعمتجملا

 رداصم ةدحو
ملعتلا

نيجيرخلا ةدحو

ةيبرتلا ةيلك ةدامع

ةيبرتلا ةيلك سلجم

٩



ةيبرتلا ةيلك يف ةدوجلاو ريوطتلا ةدحو  ماهم
تائيهلاعملصاوتلاو،ةيجيتارتسالاةطخلاقيبطتةعباتمةدوجلاوريوطتلاةدحوفدهتست
ةكراشملاكلذك،يميداكألايجماربلاويسسؤملادامتعالاىلعلوصحللةيلودلاوةينطولا
دوهجلاةدناسمبناجب،لمعلاقوستاجايتحاءوضيفجرختلاولوبقلاتابلطتمديدحتيف
تاذةيملاعلاوةيبرعلاوةيلحملاتاعماجلاعمةمربملاتايقافتالانمةدافتساللةلوذبملا
،ةدوجلاتايوتسمىلعأقيقحتليملعلاويفاقثلالدابتلاجماربعيجشتوةزَّيمملاةعمسلا
.ةيلهألاوأةيموكحلاةيوبرتلاتاعاطقلاوةيلكلانيبةلدابتمةيفيرعتجماربةماقإىلإةفاضإلاب

:يلياميفةدوجلانامضةرادإيفاهتاصاصتخاواهماهملثمتتو
دامتعالاىلعلوصحللةيذيفنتلاوةيجيتارتسالاةيلكلاططخعضويفةكراشملا-١

.يميداكألا

.]٢[ةيلكللةيجيتارتسالاةطخلاعيراشمذيفنتودادعإةعباتم-٢

.تامولعموتانايبنمهنمضتياَّممةدافتسالاوةيلكلليونسلاريرقتلادادعإىلعفارشإلا-٣

يفجماربلاوططخلاميوقتوريوطتودادعإلةبولطملاتامولعملاوتانايبللةدعاقميدقت-٤

.رمتسملكشباهثيدحتواهتجلاعموةيلكلا

ريوطتلاولمعلاززعتيتلاةيرادإلارطألاحارتقاوةيميظنتلاةلكيهلاةداعإيفةكراشملا-٥

.ةيملعلاماسقألاءاسؤروةيلكلاءالكوعممئادلاقيسنتلاو،ةيلكلابيسسؤملا

.هبلمعلابجماربلامازتلاىدموةيلكلايفةدوجلاةرادإماظنقيبطتةعباتم-٦

.ةيلكلاةطشنأمييقتلمدختُستيتلاةفلتخملاجذامنلاومظنلاعضويفةكراشملا-٧

.يرادإلاءادألاريوطتونيسحتلتاحرتقملاوتايصوتلاميدقتودادعإ-٨

رئاسو،مهمكحيفنموأسيردتلاةئيهءاضعألةمادتسملاةينهملاةيمنتلاجماربريفوت-٩

.ةينفلاوةيرادإلارداوكلا

تايلكلاوتاعماجلاعمةمربملاتايقافتالانمةدافتساللةلوذبملادوهجلاةدناسم-١٠

يملعلاويفاقثلالدابتلاجماربعيجشتوةزَّيمملاةعمسلاتاذةيملاعلاوةيبرعلاوةيلحملا

.ةدوجلاتايوتسمىلعأقيقحتل

ءوضيفةيلكلاتاجرخمةدوجنامضلجرختلاولوبقلاتابلطتمديدحتيفةكراشملا-١١

.لمعلاقوستابلطتم

ططخلاميوقتوريوطتودادعإلةبولطملاتامولعملاوتانايبلاميدقتيفةكراشملا-١٢

.ةيلكلايفجماربلاو
١٠



ةيبرتلا ةيلك يف ةدوجلاو ريوطتلا ةدحو  ماهم
ةعباتمويميداكألادامتعالاىلعلوصحلاريياعموتاءارجإوطباوضوةمظنأقيبطت-١٣

.ةيلكلايفاهذيفنتةيرارمتسا

يفامب،يميداكألادامتعالاوةدوجلانامضلاجميفةزَّيمملابراجتللرمتسملاعبتتلا-١٤

نمضتتيتلاريراقتلادادعإو،ةمدختسمتاودأوريياعموتاسايسوةمظنأنمكلذ

.اهماسقأوةيلكللةيريوطتلاتاحرتقملا

ناجلعمنواعتلابةيلكلاىوتسمىلعةدوجلاةفاقثرشنلجماربوتايلآذيفنتودادعإ-١٥

.ةيملعلاماسقألايفيميداكألادامتعالاوةدوجلا

اهقاستانمدكأتلاو،جماربلاةلاسروةيؤرلةرمتسملاوةيرودلاةعجارملايفةمهاسملا-١٦

.ةيلكلاططخعم

ةئيهجذامنوتابلطتملاًقفوتاررقملاوجمانربلافيصوتجذامنريوطتىلعفارشإلا-١٧

.بيردتلاوميلعتلاميوقت

،جماربلاملعتتاجرخمةغايصلماسقألايفيميداكألادامتعالاوةدوجلاناجلةكراشم-١٨

ىدمةعباتمو،ةينيسحتلاططخلاعضوو،جئاتنلاليلحتو،ةيسيئرلاءادألاتارشؤمسايقلو

.اهذيفنت

ماسقألابيميداكألادامتعالاوةدوجلاناجللةعباتلاةيليغشتلاططخلاةعباتمورارقإ-١٩

.ةيملعلا

.بيردتلاوميلعتلاميوقتةئيهجذومنقفوجمانربلليونسلاريرقتلاجارخإىلعفارشإلا-٢٠

يفتاسرامملامييقتلةيملعلاماسقألايفيميداكألادامتعالاوةدوجلاناجلةعباتم-٢١

.يتاذلاميوقتلاسيياقمةرامتسا

.جماربللةيتاذلاةساردلادادعإيفةكراشملا-٢٢

.ةيلكلاتامدخنمنيديفتسملااضرىوتسموتاعقوتوءارآىلعفرعتللتايلآعضو-٢٢

،ةيرودلاةعباتملاجذامنقفوةيلكللةعباتلاةيملعلاماسقأللةيناديملاتارايزلالمع-٢٣

.تالكشملاوةطشنألاوتاسرامملاعقاوىلعفوقولاو

ةمدخلاو،يرادإلا،يثحبلا،يميلعتلاءادألايفزُّيمتلازئاوجتاطاشنةعباتموذيفنت-٢٤

.ةبلطو،نييرادإ،سيردتةئيهءاضعأنمنيزِّيمتملاءامسأرشنو،ةيلكلايفةيعمتجملا

١١



ةيبرتلا ةيلك يف ةدوجلاو ريوطتلا ةدحو  ماهم

ةئيهءاضعأليميداكألادامتعالاوةدوجلالاجميفةيبيردتلاتاجايتحالاديدحت-٢٥

.بيردتلابةصتخملاتاهجلاعمقيسنتلاو،ةيلكلابةيملعلاماسقألايفسيردتلا

عمتجملاةمدخويملعلارشنلاتاسراممقيثوتيفةيلكلابةيملعلاماسقألاةعباتم-٢٦

.ةددحمةيلآنمضسيردتلاةئيهءاضعأل

ةئيهءاضعأوأةبلطللةمدقملاةيريوطتلاتارودلاوةيفاقثلاةطشنألاةدوجةعباتم-٢٧

.سيردتلا

.دهاوشلاونيهاربلارفوتنمدكأتلاو،جماربلاةدوجىوتسمللماشلاميوقتلالمع-٢٨

ققحتلاو،ةيلكلابةيعمتجملاتاقالعلاومُّلعتلارداصمونيجيرخلاةدحوةطشنأةعباتم-٢٩

.ةيجيتارتسالاوةيليغشتلاةيلكلاططخلاهذيفنتىدمنم

١٢



ةيوبرتلا ةرادإلا مسق يف يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا ةنجل ماهم
،ةدوجلانامضةرادإىلعةيملعلاماسقألايفيميداكألادامتعالاوةدوجلاتادحولمعت
،تابلاطلاوبالطلايرطشنمٍّلكيفتاصاصتخالاوماهملانمةعومجمذيفنتو
يفءادألاىوتسمريوطتكلذكو،يميداكألادامتعالاوميوقتلاتاءارجإذيفنتفدهتستو
.يملعلامسقلايفةدوجلاةفاقثرشنىلإةفاضإلاب،تالاجملاةفاك

:يلياميفةدوجلانامضةرادإيفاهتاصاصتخاواهماهملثمتتو

.]٣[اهتلاسرواهتيؤروجماربلاومسقللةيجيتارتسالاططخللةيرودلاتاعجارملالمع-١

تاجرخملاهتمءالمىدمنمققحتلاو،]٤[جماربلافيصوتجذومنريوطتتايلمعةعباتم-٢

.ةيوبرتلاةرادإلاصصختبةقالعلاتاذملعتلا

ميلعتلاميوقتةئيههترقأامبسحبتاررقمللفيصاوتجذامنريوطتىلعفارشإلا-٣

.]٥[ايلعلاتاساردلاجماربلتاطارتشاوجذامننمبيردتلاو

.]٦[بيردتلاوميلعتلاميوقتةئيهتاطارتشاوجذومنقفوجماربلليونسلاريرقتلادادعإ-٤
ءادألاتارشؤمو،ةيوبرتلاةرادإلامسقبةقالعلاتاذةيسيئرلاءادألاتارشؤمسايق-٥

ططخلاةغايصو،جئاتنلاليلحتو،]٧[بيردتلاوميلعتلاميوقتةئيهاهترقأيتلاةيسيئرلا

.اهذيفنتىدمةعباتمو،ةينيسحتلا

ريياعمءافيتسانمضيامب،]٨[ةيجيتارتسالافادهأللةيليغشتلاططخلاذيفنتودادعإ-٦

.]٩[يميداكألادامتعالا

.ةيميلعتلاتايلمعلاكةددعتملاتايلمعلاوةطشنأللةدوجلاةبقارمماظنقيبطت-٧

ريراقتلاميلستىلعديكأتلاو،ةدوجلاريياعمقيبطتلمهثحوسيردتلاةئيهءاضعأةعباتم-٨

.يرودلكشب

ميوقتلاسيياقمو،ءادألاتارشؤمبةقلعتملادهاوشلاونيهاربلاوةلدألاميدقتوعمج-٩

.ةينعملاةهجللاهميلستو،يتاذلا

عفرو،]١٠[بيردتلاوميلعتلاميوقتةئيههترقأامبسحبتاررقملاريراقتريوطتوةعجارم-١٠

.رمألامزلنإاهلوحتايصوتلاذاختاو،اهتشقانملمسقلاسلاجملاهلوحريراقتلا

عملصاوتلاو،سيردتلاةئيهءاضعأومسقلايبوسنملةيبيردتلاتاجايتحالاديدحت-١١

.بيردتلابةينعملاتاهجلا

.اهلوحريرقتهباتكو،ةيونسةروصبجماربلاءادأميوقت-١٢
١٣



ةيوبرتلا ةرادإلا مسق يف يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا ةنجل ماهم

.تارمتؤملاوتارودلاروضحىلعمسقلاةبلطوسيردتلاةئيهءاضعأعيجشت-١٣

رشنلاو،ةيملعلاتاطاشنلايفمسقلاةبلطوسيردتلاةئيهءاضعأتاردابمةعباتم-١٤

.عمتجملاةمدخو،يملعلا

ةمدخلاو،يرادإلا،يثحبلا،يميلعتلاءادألايفزُّيمتلازئاوجتاطاشنةعباتموذيفنت-١٥

.ةبلطو،نييرادإ،سيردتةئيهءاضعأنمنيزِّيمتملاءامسأرشنو،مسقلايفةيعمتجملا

رشنلايفمهتاسراممقيثوتو،مسقلابةبلطلاوسيردتلاةئيهءاضعأتازجنمةعباتم-١٦

.ةددحمةيلآنمضعمتجملاةمدخويملعلا

ةئيهنعةرداصلاةدوجلانامضريياعملاًقفوجماربللةيتاذلاةساردلادادعإيفةكراشملا-١٧

.]١١[بيردتلاوميلعتلاميوقت
.مسقلابسيردتلاةئيهءاضعأعمنواعتلابتاررقملاتافلملامكتسا-١٨

ماعلاةياهنيفيميداكألادامتعالاوةدوجلاةنجللامعألةيرودلاويونسلاريراقتلاةباتك-١٩

.يساردلا

.رارمتسابهثيدحتو،مسقللينورتكلإلاعقوملاىلعفارشإلا-٢٠

.ينورتكلإلاعقوملاىلعمسقلابةصاخلاجذامنلاوةلدألاةفاكعفر-٢١

.ةيوبرتلاةرادإلامسقلةبتكمءاشنا-٢٢

اهبعفرلاو،ةيئارجإتايصوتعضوو،ايلعلاتاساردلاةبلطنممسقلاتاجرخمريوطت-٢٣

.مسقلاسلجمىلإ

.مسقلايبوسنمِّلكلةثدحمةيقرولاوةينورتكلإلاةيتاذلاريسلارفوتنمدكأتلا-٢٤

١٤



ةدوجلا نامض ةرادإ  يف اهرفاوت بجي يتلا ةلدألاو قئاثولا

ةلدألاوقئاثولانمٍددعرفاوتةيوبرتلاةرادإلامسقجماربلةدوجلانامضةرادإّبلطتت

:يليامةلدألاوقئاثولاهذهمهأنمو،لمعللةمزاللاجذامنلاو

.]٢[ةيلكللةيجيتارتسالاةطخلاةقيثو-

.]٣[ةيوبرتلاةرادإلامسقلةيجيتارتسالاةطخلاةقيثو-
ليثمتلاويلخادلابيكرتلاو،ةيلكلاسلجملةطلسلالكيهوبيكرتقئاثو-

.مهلةيعرفلاناجللاوتاءارجإلاوتاسايسلاويجراخلا

تاسايسلاةعجارميفةيميظنتلاتاسرامملاوةيلكلاسلجمرضاحَموليلد-

.ةيرادإلاوةيميداكألاةيعماجلا

ةيلكلالخادنمًءاوساهيفةفلتخملاةيرادإلاناجللاوةيلكلاسلجمءاضعأليلد-

.مهتابّترمو،مهنهمو،مهفئاظوو،مهبترو،مهءامسأنمضتتثيحب؛اهجراخوأ

دعاوقةنودمو،ةينوناقلاةيلكلاةيلوؤسمىلعلدتيتلاةيساسألاقئاثولا-

.]1٢[ةماعلاةفيظولاتايقالخأويفيظولاكولسلا

.]1[دوعسكلملاةعماجبةدوجلاةرادإماظنليلد-
.ةدوجلانيسحتططخدادعإجذامن-

.]١٣[بيردتلاوميلعتلاميوقتةئيهنمرداصلاةيسسؤملاةيتاذلاةساردلاريرقت-

.]١١[بيردتلاوميلعتلاميوقتةئيهنمرداصلاةيجماربلاةيتاذلاةساردلاريرقت-
ميلعتلاميوقتةئيهنمرداصلاةيميداكألاجماربللةسيئرلاءادألاتارشؤمريرقت-

.]٧[بيردتلاو

١٥



ةدوجلا نامض ةرادإ  يف اهرفاوت بجي يتلا ةلدألاو قئاثولا

يتلااهريراقتو،ةيناديملاةربخلاو،تاررقملاو،مسقلاجماربفيصوتجذامنثدحأ-

.]٥[]٤[بيردتلاوميلعتلاميوقتةئيهاهردصت
ةبلطلالبِقنمتاررقملاميوقتبصاخلايأرلاعالطتساتارامتساجذامنثدحأ-

.اهللماكلاليلحتلاو

لبِقنممسقلاجماربميوقتبصاخلايأرلاعالطتساتارامتسالجذامنثدحأ-

.اهللماكلاليلحتلاونيجيرخلا

لبِقنممسقلاجماربميوقتبصاخلايأرلاعالطتساتارامتسالجذامنثدحأ-

اهلخادةيميلعتلاةسسؤملاةطشنأنمنيرخآلانيديفتسملاو،لمعلاباحصأ

.اهللماكلاليلحتلاواهجراخو

.]٦[مسقلاجماربليونسلاريرقتلا-

.مسقلاجماربلةيعجرملاةنراقملاتايقافتا-

.نيموقملاسلجملبِقنمدعملاةدوجلاءادأميوقتريرقت-

.هجماربومسقللنييجراخلاونييلخادلانيعجارملاريراقت-

ناجلوةيساردلاططخلاومسقلاجمارببةصاخلاةيراشتسالاناجللاريراقت-

.جمانربلكلملعتلاتاجرخمميوقت

ةلدألاوقئاثولانمٍددعرفاوتةيوبرتلاةرادإلامسقجماربلةدوجلانامضةرادإّبلطتت

:يليامةلدألاوقئاثولاهذهمهأنمو،لمعللةمزاللاجذامنلاو

١٦



مزلُيو،جمانربلايفسيردتةئيهوضعةدوجلانامضةرادإىّلوتينأبجي:اًلوأ

:هرايتخادنعيليامةاعارم

.يرادإلاءادألايفاًزّيمتمنوكينأ-

.ةدوجلايفلمعللاًغّرفتُمنوكينأ-

.ةدوجلاةفاقثلاًيّنبتُمنوكينأ-

.ةدوجلانامضبةفرعموذواًريبخنوكينأ-

.ةدايقلامامزيّلوتىلعاًرداقنوكينأ-

.تاعامتجالاولمعلاقرفةرادإنماًنّكمتُمنوكينأ-

ةبسانملاتايحالصلانماًددعةدوجلانامضةرادإريدمىطُعينأبجي:اًيناث

ةدايقلامامأةدوجلاةطشنأةيلوؤسملّمحتو،ناقتإبهلمعءادأنمهّنكمتيتلا

.جمانربلاوةسسؤملايفايلعلا

يفسيردتلاةئيهءاضعأنمةدوجلانامضةرادإريدملبئانّنيُعينأبجي:اًثلاث

يعاُرينأدبالو،تابلاطلاوبالطلايرطشوأجمانربللةدّدعتُمعورفدوجولاح

.هالعأةروكذملاةدوجلانامضةرادإريدميفىعاُريامهرايتخايف

ةدوجلا نامض ةرادإل ةيميظنتلا تابيترتلا

١٧



اهتازاجنإو ،ةدوجلا نامض ةرادإ  يف لمعلا لحارم

:يلياميفةلحرملاهذهلّثمتتو

مسقلايفةدوجلاءانبويلخادماظنسيسأتيفءدبلا:ىلوألاةلحرملا

ةدوجلاةنجلاهنمعّرفتييتلاو،ةيبرتلاةيلكيفةدوجلاوريوطتلاةدحوسيسأت-

تائيهلاعملصاوتلاىلإىعستيتلاوةيوبرتلاةرادإلامسقبيميداكألادامتعالاو

.يميداكألايجماربلاويسسؤملادامتعالاىلعلوصحللةيلودلاوةينطولا

مسقللملعتلاتاجرخمةغايصو،ةيساردلاةطخلاريوطتيفةرادإلاةكراشم-

مسقلاجماربفيصوتلريوطتنمكلذمزلتسيامىلعًةوالع،اهدامتعاو

تابلطتمعمقّفتيامبملعتلاتاجرخمىلعاهئانبوةيساردلاتاررقملافيصاوتو

.بيردتلاوميلعتلاميوقتةئيه

دامتعالاوةدوجلاريياعمقفومسقلليتاذلاميوقتلاةيلمعذيفنتبءدبلا-

ىلإّمثنمو،ةدوجلاوريوطتلاةدامعليكوىلإكلذبريرقتعفرويميداكألا

.ةعماجلابةدوجلاةرادإمث،ةيلكلاديمع

تابلطتمقفومسقلايفةدوجلاىوتسمنيسحتلةيجيتارتساةطخعضو-

.يميداكألادامتعالاوميوقتلاوةدوجلا

يفةدوجلاديكوتتاءارجإريسنامضل؛مسقلايفةدوجلانامضليلددادعإ-

.حيحصلاراسملا
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اهتازاجنإو ،ةدوجلا نامض ةرادإ  يف لمعلا لحارم

:يلياميفةلحرملاهذهلّثمتتو

مسقلايفةدوجلاءانبويلخادماظنسيسأتيفءدبلا:ىلوألاةلحرملا

ةعجارملاتايلمعوتارودلامكإبمايقلاىلإمسقلايفنيلماعلاهيجوت-

:يهو،ةعماجلابةدوجلاةرادإماظناهيلعّصنيتلاميوقتلاو

oتاونسسمخلُكةعجارملاهذهىرُجت:يلخادلاميوقتلاوةعجارملاةرود

قيرفنييعتكلذلمتيو،يميداكألادامتعالاىلإمسقلاجماربمّدقتتنألبق

:يلاتلاقيقحتلجأنمنيراشتسملانملماك

ةبولطملاةيتاذلاةساردلاريرقتدادعإلجمانربلاوأمسقلللماكلادادعتسالا•

.بيردتلاوميلعتلاميوقتةئيهتابلطتمبسحدامتعالل

ةعماجماظنقفوجمانربلاوأمسقللةيلخادلاةدوجلانامضنأنمدكأتلا•

ةينيوكتلاتاميوقتلانمةعومجمرّفويةدوجلاةرادإلدوعسكلملا

.جمانربلاوأةيلكلاءادألةيرودلاةيماتخلاو

يفاهمادختساوةعجارلاةيذغتلايفمكحتلليجهنمبولسأريفوت•

.رمتسملاراكتبالاونيسحتلا

oىلعلوصحلالجأنماًيونسةعجارملاهذهىرُجت:ةيونسلاةعجارملاةرود

،دامتعاةرودلكلخادهتمادتساورمتسملانيسحتلايفدعاستةعجارةيذغت

وأةيلكلاموقتوةيونسلاةعجارملاهذهبنيراشتسملانمقيرفموقيو

:لمشتيتلاوةدوجلاوريوطتلاةدامعىلإقئاثولانمددععفربجمانربلا

.جمانربلاوأمسقلليونسلاريرقتلا•

.ةيتاذلاةساردلاريرقتنمةلماكةخسن•

.ءادألاتاجرددصرلجس•

.جمانربلاوأةيلكللةيونسلالمعلاةطخ•
19



اهتازاجنإو ،ةدوجلا نامض ةرادإ  يف لمعلا لحارم

:يلياميفةلحرملاهذهلّثمتتو

مسقلايفةدوجلاةفاقثرشنجمانربذيفنت:ةيناثلاةلحرملا

فيرعتللةعماجلاةرادإاهترفويتلاةيداشرإلاتابّيتكلاوةلدألاوتامولعملاريفوت-

.يميداكألادامتعالاوةدوجلاماظنب

ىلعفرعتلالجأنممسقلايفةبلطلاويرادإلارداكللةيفيرعتتاءاقلدقع-

.اهماهمواهتيمهأوةدوجلا

ةيمهأزيزعتلجأنمةعماجلابةدوجلايلوؤسملبِقنممسقللتارايزميظنت-

.اهتاقيبطتوةدوجلا

دامتعالاوميوقتلاوةدوجلانامضتالاجميفةيفيقثتلاشرولاميظنت-

.يميداكألا

دامتعالاوةدوجلابةقلعتملاتاساردلاوجذامنلاوطباورلاوتامولعملاريفوت-

عقومىلعهجراخومسقلالخادةديجلاتاسرامملابفيرعتلاويميداكألا

.مسقلاءاضعألاهرشنوتنرتنإلاىلعةرادإلا
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اهتازاجنإو ،ةدوجلا نامض ةرادإ  يف لمعلا لحارم

:يلياميفةلحرملاهذهلّثمتتو

مسقلايفةدوجلاةفاقثرشنجمانربذيفنت:ةيناثلاةلحرملا

لامعألاعيمجنيسحتلجأنمريوطتلاتايلمعلجماربلايفنيلماعلابيردت-

.مهبةطانملا

عفرلةدوجلاناجِلبلمعلايفسيردتلاةئيهءاضعأبوانتلةلماكتمةطخعضو-

.مهتاراهمومهتاءافك

.اًّيرودكلذةعباتمولمعلاىلعةرداقلاةيرادإلاتاقاطلامعدوءاقتنا-

تادجتسملاةعباتموبراجتلانمةدافتساللتاودنلاوتارمتؤملايفةكراشملا-

.ةدوجلالاجميفهتازاجنإومسقلاتاءارجإبفيرعتلاو

ىلعفرعتلالجأنميميداكألادامتعالاوةدوجلانامضتادحولتارايزميظنت-

ريفوتوةدوجلاماظنءانبيفىرخألاتاعماجلابةيوبرتلاةرادإلامسقةبرجت

.اهنمدجتُسيامحرطوتاربخلالدابتلةدوجلااياضقبنيمتهمللةصرف
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اهتازاجنإو ،ةدوجلا نامض ةرادإ  يف لمعلا لحارم

:يلياميفةلحرملاهذهلّثمتتو

ةدوجلانيسحتتايلمعةعباتموءادأللرمتسملاميوقتلا:ةثلاثلاةلحرملا

22

ةعجارلاةيذغتلاميدقتو،ةيلكلالخادةدوجللةيليغشتلاةطخلاقيبطتةعباتم-

.ةمزاللاتاليدعتلاءارجإواهل

.اهذيفنتىدمةعباتمورمتسملاريوطتللةمزاللانيسحتلاططخىلعفارشإلا-

طيطختلابناجنمةيلكلايفةدوجلاديكوتتايلمعيفنيديفتسملافارشإ-

.ميوقتلاوءادألاو

،ةبسنوأٍددعبامإاًّيمقراهسايقنكُمييتلاةيسيئرلاءادألاتارشؤمىلعزيكرتلا-

ريياعملاىلعاًعّزوميلكلاءادألاسايقةعماجلابةدوجلاماظنددحدقو

:يلاتلالودجلايفةحّضوملاةعبسلا

يسيئرلا رايعملايسيئرلا رايعملا مقر

فادهألاو ةلاسرلا1

هتدوج نامضو جمانربلا ةرادإ2

ملعتلاو ميلعتلا3

بالطلا4

سيردتلا ةئيه ءاضعأ5

تازيهجتلاو قفارملاو ملعتلا رداصم6

عيراشملاو ةيملعلا ثوحبلا7



اهتازاجنإو ،ةدوجلا نامض ةرادإ  يف لمعلا لحارم

:يلياميفةلحرملاهذهلّثمتتو

ةدوجلانيسحتتايلمعةعباتموءادأللرمتسملاميوقتلا:ةثلاثلاةلحرملا

ةئيهىدلةدمتعملاجذامنلاقفوةيجراخلاوةيلخادلاةيعجرملاتانراقملاءارجإ-

.بيردتلاوميلعتلاميوقت

دامتعالاىلعميدقتلادنعاهمادختسالريراقتلاولامعألاوقئاثولالكبظافتحالا-

.ينورتكلإلاعقوملاىلعمزليامعفرويجماربلا

ديكأتبةلصهلاملكوتاسلجلارضاحموتارارقلاوتامولعملاوتانايبلاقيثوت-

.اًينورتكلإواًيقروجمانربلاوأمسقلايفةدوجلاتاسرامم

نيسحتلاوريوطتلاصخياملوحجمانربلايفةيراشتسالاةنجللانمةدافتسالا-

.رمتسملا

.ءادألانيسحتنمضيامبيلخادلاقيقدتلاتايلمعلجمانربلاةطشنأعاضخإ-
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اهتازاجنإو ،ةدوجلا نامض ةرادإ  يف لمعلا لحارم

:يلياميفةلحرملاهذهلّثمتتو

يجماربلادامتعالاىلعلوصحلابلط:ةعبارلاةلحرملا

ميوقتةئيههتددحامقفوهتابلطتمعفرويجماربلادامتعالللهأتلليعسلا-

ءادألاميوقتلاجميفةطشنأةّدعبمايقلاكلذءازإّمتثيح،بيردتلاوميلعتلا

:يهو

oيميداكألادامتعالاوةدوجللةيعرفلاوةماعلاناجللاليكشت.

oيميداكألادامتعالاوةدوجلاةفاقثرشن.

oةيجماربلاةيتاذلاةساردلاتابلطتمءافيتسا.

oجمانربلايفةقبطملاتاسرامملاةدوجىلعةلادلادهاوشلاوةلدألاقيثوت.

oنمنيديفتسملايأرتاعالطتسانمةجتانلاةعجارلاةيذغتلانمةدافتسالا

.نيسحتللريوطتلاتايلمعيفاهجمدوجمانربلا
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ةيلكلا يف ةدوجلا ةرادإ تايلمع

ةدوجلاةرادإماظنلةيرادإلاةلكيهللاًقفوةيلكلايفةدوجلاةرادإتايلمعريست

أدبتةيلعافتةقلحيفمظتنتيهفيلاتلابو،ةعماجلايفيميداكألادامتعالاو

ةدوجلاةدحوباًرورمو،يملعلامسقلايفيميداكألادامتعالاوةدوجلاةنجلب

.ةعماجلايفةدوجلاوريوطتلاةدامعبًءاهتناو،ةيبرتلاةيلكبيميداكألادامتعالاو

:يلياميفةيميلعتلاةيلمعلايفجمانربلاءادأةدوجةبقارمبناوجلّثمتتو

 ةلاسرلا
 فادهألاو
ططخلاو

 دراوملا
تاناكمإلاو

 ةءافك
ءادألا

 تاجرخم
ملعتلا

 زاجنإلا
 يف ققحتملا

 فادهألا ءوض
 اهل ططخملا

 ريياعمو
دامتعالا

٢٥



ةيلكلا يف ةدوجلا ةرادإ تايلمع

ةرودءافيتسانمدبالفةيميلعتلاةيلمعلايفةدوجلاةرئادلامكتسالجألو

ذاّختابًءاهتناو،ميوقتلاوةعجارملامثذيفنتلامثطيطختلابأدبتيتلاةدوجلا

ةدوجلاةرادإماظنيفدروامبجمانربلامازتلانمدبالامك،بسانملاءارجإلا

ةرادإةطشنأحاجنيفدعاستيتلالماوعلاقيقحتىلعهصرحو،ةعماجلاب

:يهو،ةدوجلانامض

يلوؤسمةفاكوريدملالبِقنمةدوجلاريوطتبمازتلالاولصاوتملامعدلا-

.جمانربلايفايلعلاةدايقلا

ةدوجلاةنجليفةدوجلانامضتايلمعبةدّيجةفرعموذلمعقيرفدوجو-

.يميداكألادامتعالاو

ءاطخألانمةدافتسالاوعادبإلاويقرلابىنُعتةّيسسؤموةيجماربةئيبرفوت-

.ةزّيمتملاتازاجنإلاريدقتو

ةكراشملاوقوفتلاوزّيمتلاقيقحتبجمانربلاوةسسؤملانملماشمازتلا-

.زيمتلااذهققحتيتلاتاردابملاب

طيطختلايفاهتادحووةسسؤملاماسقأعيمجلبِقنمةلماشلاةكراشملا-

.ةدوجلاتايلمعلةعباتملاوذيفنتلاو

نممهئالمزىلعيميداكألادامتعالاوةدوجلاةنجليفلمعلامقاطحاتفنا-

ىلعًةوالع،هتطشنأنمنيديفتسملاوجمانربلاوةسسؤملايفنيلماعلا

مهراكفأنمةدافتسالاوةنجللاءادألوحةعجارةيذغتنممّدُقياملبقت

.لمعلاريوطتلاجميفةءاّنبلامهتاحرتقمو

٢٦



ةدوجلا نامض ةرادإ حاجن لماوع

يفمهاُستيتلالماوعلانمٍددعبمازتلالاىلإةيوبرتلاةرادإلامسقىعَسي

:يهو،ةدوجلانامضةرادإبّوجرملاحاجنلاقيقحت

نواعتلاةيمهأليميداكألادامتعالاوةدوجلاةنجليفلمعلاقيرفكاردإ-

.جمانربلاوةسسؤملايفةدوجلانيسحتلقيرفلاحوربلمعلاو

ريوطتليميداكألادامتعالاوةدوجلاةنجليبوسنمىدلةبغردوجو-

ةدناسموجمانربلاريوطتلةيجيتارتساعضويفكارتشالاوةيتاذلامهتاراهم

.ةسسؤملاريوطتةيجيتارتسا

كلذونيهاربلاوةلدألاىلعةّينبملاميوقتلاتايلمعبلماشلامازتلالا-

.اًقبسُمةددحمءادأتارشؤممادختساب

ةرادإرصانعنميساسأرصنعةدوجلانامضتايلمعنوكتنأىلعلمعلا-

.جمانربلا

ديكوتونامضتايلمعوتاردابموعيراشممعدلةيفاكةينازيمصيصخت-

.جمانربلايفةدوجلا

ىلعةدوجلانامضريياعمقيبطتبيميداكألادامتعالاوةدوجلاةنجلمازتلا-

.اهالوتييتلاماهملاوتايلمعلا

٢٧



يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا نامض ريياعم

،بيردتلاوميلعتلاميوقتةئيهاهيلعّصنتيتلاريياعملابةيوبرتلاةرادإلامسقمزتَلي

:يلياميفلّثمتتو

 :لوألا رايعملا
فادهألاو ةلاسرلا

 :يناثلا رايعملا
هتدوج نامضو جمانربلا ةرادإ

 :ثلاثلا رايعملا
ملعتلاو ميلعتلا

 :عبارلا رايعملا
بالطلا

 :سماخلا رايعملا
سيردتلا ةئيه ءاضعأ

 :سداسلا رايعملا
تازيهجتلاو قفارملاو ملعتلا رداصم

٢٨

 :عباسلا رايعملا
عيراشملاو ةيملعلا ثوحبلا



ةمتاخلا

يفعمتجملامدختٍةركتبُمٍثوحبوٍزّيمتُمٍميلعتميدقتىلإةيوبرتلاةرادإلامسقىعَسي

ٍفيظوتوٍةزّفحُمٍةئيبلالخنمةيوبرتلاتادايقلادادعإيفمهسُتو،ةيوبرتلاةرادإلالاجم

يميداكألادامتعالاوةدوجلانامضريياعمهسكعتاماذهو،ةحاتُملادراوملاوتاردقلللثمأ

.بيردتلاوميلعتلاميوقتةئيهنعةرداصلا

ةيوبرتلاةرادإلامسقفادهأقيقحتىلعلمعللٍدشرمةباثمبليلدلااذهىتأ،كلذىلعًءانب

ىلعدامتعالاءوضيفكلذو،يجيتارتسالاذيفنتلاوءادألاةرادإبطبترملاهاغتبُمىلإلوصولاو

قيقحتنمهّنكُمتيتلاةيميلعتلاةيلمعلاتاجرخموتايلمعوتالخدمةفاكلةدوجلاريياعم

.اهيلإونرييتلاةيسفانتلاةزيملا

٢٩



قحالملا سرهف

٣٠

تاحفصلا-يبعشت طابترا- قحلملا ناونعقحلملا مقر

15دوعس كلملا ةعماجب ةدوجلا ةرادإ ماظن ليلد١ /7

15دوعس كلملا ةعماجب ةيبرتلا ةيلكل ةيجيتارتسالا ةطخلا٢ /10

١٥ /١٣ةيوبرتلا ةرادإلا مسقل ةيجيتارتسالا ةطخلا٣

16)ايلعلا تاساردلا ةلحرم( جمانربلا فيصوت٤ /13

16)ايلعلا تاساردلا ةلحرم( يساردلا ررقملا فيصوت٥ /13

16)ايلعلا تاساردلا ةلحرم( جمانربلل يونسلا ريرقتلا٦ /13

١٣)ايلعلا تاساردلا ةلحرم( ةيميداكألا جماربلل ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم٧

١٣ةيوبرتلا ةرادإلا مسقل ةيجيتارتسالا فادهألل ةيليغشتلا ةطخلا٨

١٣ايلعلا تاساردلا جمارب دامتعا ريياعم٩

١٣)ايلعلا تاساردلا ةلحرم( يساردلا ررقملا ريرقت١٠

15)ايلعلا تاساردلا ةلحرم( جمانربلل ةيتاذلا ةساردلا ريرقت١١ /14

15 ةماعلا ةفيظولا تايقالخأو يفيظولا كولسلا دعاوق ةنودم١٢

15ةسسؤملل ةيتاذلا ةساردلا ريرقت١٣

https://dqd.ksu.edu.sa/sites/dqd.ksu.edu.sa/files/imce_images/00_ktyb_nzm_dr_ljwd_0.pdf
https://education.ksu.edu.sa/sites/education.ksu.edu.sa/files/imce_images/kht_kly_ltrby_1.1.pdf
https://drive.google.com/file/d/17zsU3kC5umbYUAZiPUBSWw39BtIdU17_/view
https://www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Documents1/Postgraduate%20programs/T14%20PG-PS%20%20AR%20V2019.pdf
https://www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Documents1/Postgraduate%20programs/T15%20PG-CS%20Ar%20V2019.pdf
https://www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Documents1/Postgraduate%20programs/T16%20PostGrad%20APR%20V2020-Ar.pdf
https://www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Documents1/Postgraduate%20programs/Program%20KPIs%20Ar%20V2019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1B4tu2e28w3fI5txjs3A64x5AuiTkWX4E/view
https://www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Documents1/Postgraduate%20programs/Accreditation%20Standards%20for%20Postgraduate%20v2019-Ar.pdf
https://www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Documents1/Postgraduate%20programs/T17%20PG%20Course%20Report%20V2020-Ar.pdf
https://www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Documents1/Postgraduate%20programs/T19%20SSRP-PG%20%20Ar%20V2018.pdf
https://dfpa.ksu.edu.sa/sites/dfpa.ksu.edu.sa/files/imce_images/mdwn_qwd_lslwk_lwzyfy_wkhlqyt_lwzyf_lm.pdf
https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/Accreditation/Documents/SSRI/T11%20SSRI%20V2020-Ar.pdf


..دادسلاو قيفوتلا يلو هللاو ..دادسلاو قيفوتلا يلو هللاو

@EAD_KSU

ةيوبرتلا ةرادإلا مسقل ينورتكلإلا عقوملا

https://education.ksu.edu.sa/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9

