
 
 
 

 

 

 

 
 

  تانايبلا ةيصوصخ ةسايس

 ةيلوأ ة#"!
  



 
 
 

 

 

  ةمدقم

 نEعQFتملاو نEحناملا تانايب ةيصوصخ 67ع ةظفاHIا ةيDEF<ا فBرو ?<اصل لمع; نم ل8 67ع تانايبلا ةيصوصخ ةسايس بجوت

 بجوت امك .ةيلاتلا تارقفلا e? `aويس ام بسح ادج قيض قاطن a` الإ دحأ يأل اXYكراشم مدعو نيديفتسملاو نEعوطتملاو

  .ةnIصملا ھيضتقت امب طقف  ةيDEF<ا فBرو ضارغأل ةصاD<ا تانايبلا مادختسا ةسايسلا

 قاطنلا

 وأ نEیذیفنت نEلوؤسم وأ ءانمأ سلجم ءاضعأ اونا8 ءاوس ةيDEF<ا فBرو ?<اصل لمعt نم عيمج 67ع ةسايسلا هذp قبطت

 .ةيDEF<ا فBرو a` م�Yصانم نع رظنلا فرصب ن~راش{سم وأ نEعوطتم وأ نEفظوم

 تانايبلا

 ىرخأ تانايب يأ وأ تالسارملا وأ ي�و�Fكلإلا ديQFلا وأ ةيص�Dلا تانايبلا لثم ةصاخ وأ ةماع تانايب يأ لمش� ،ان� ،تانايبلا

ت
ُ

 . ةيDEF<ا فBرو تامدخ نم نيديفتسملا وأ نEعQFتملا ،نEحناملا ،نEعوطتملا نم ءاوس  ةيDEF<ا فBرول مَّدق

 تانامضلا

�Yاو تانايبلا عم لماعتلا تاءارجإ حيضوت �7إ ةسايسلا هذ� فدHIيصوصخ 67ع ةظفاXYرو لخاد اBا ف>DEFلالخ نم وأ  ةي 

 .ي�و�Fكلإلا  ةيDEF<ا فBرو عقوم

 :6aي ام  ةيDEF<ا فBرو نمضت

 .رش�لا 67ع اوقفاوي مل ام ةمات ةBرس� ا�عم نEلماعتملا تانايب عيمج عم  ةيDEF<ا فBرو لماعتت نأ •

 .م�Yذإ نود ىرخأ ة�ج يأ عم ا�عم نEلماعتملا تانايب ةكراشم وأ عي�ب موقت نل •

 نود ىرخا ة�ج يأ ةطساوب وأ اXYطساوب ءاوس ا�عم نEلماعتملل ةيصن لئاسر وأ تاليميإ يأ  ةيDEF<ا فBرو لسرت نل •

  .م�Yذإ

 وأ ةعوبطم بلطلا دنع ةرفوتم نو�ت نأو ،ي�و�Fكلإلا ا�عقوم 67ع تانايبلا ةيصوصخ ةسايس  ةيDEF<ا فBرو رش�ت نأ •

 .ةينو�Fكلإ

  .ةينو�Fكلإلا عقاوملل تانايبلا ةيصوصخب ةصاخ ةسايس  ةيDEF<ا فBرولل نو�ي نأ •

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 ةينو�Fكلإلا عقاوملل تانايبلا ةيصوصخ ةسايسل جذومن

 لالخ نم اY© اندوزت ¨§لا كتانايب ةيصوصخ 67ع ةظفاHIاب كل د�عتنو تن�Fنالا 67ع انعقومل كتراBز 67ع مBركلا رئازلا اY¢أ كركش�

 :6aي امك a»و كتانايب ةيصوصخب ةقلعتملا ان{سايس حيضوتب كل م�ªلن امك .عقوملا

 يمدختسمو راوز عيمج قوقح ةيامحب م�ªلنو ،ي�و�Fكلإلا انعقوم عم ا�كراش� ¨§لا تانايبلا مادختسا ةيفيك ةفرعم كقح نم

 عمج a` ھعب{ن يذلا °¯نلا نع حاصفإلل هذ� ةيصوصD<ا ةسايس انددعأ دقو تانايبلا ةBرس 67ع ظافI<اب م�ªلنو عقوملا اذ�

 كلت مدختس� نل فوسو ،ىQFك ةBولوأ انل ل�ش� كت±صوصخ نأ كل دكؤن امك ،ي�و�Fكلإلا عقوملا اذ� 67ع ا�رش�و تانايبلا

 امك.ةBراجت ةطش�أ يأ سرامي ال عقوملا نأ اضيأ كل دكؤنو.نمآ ل�ش� كت±صوصخ 67ع ظافnIل ةمئالملا ةقBرطلاب الإ تانايبلا

ايئا�Y موقن ال اننأ
ً

 ھتقفاوم دع¶و مBركلا مدختسملل ھنع نالعإلا متي ام ءانµتساب ةBراجت ة�ج يأ عم ةيص�Dلا تانايبلا لداب{ب 

ايئا�Y موقن ال اضيأو .كلذ 67ع
ً

 .B¸aورت وأ يراجت ىوتحم تاذ لئاسر لاسرإب ماركلا نEمدختسملا تانايب مادختساب 

 ةلو�س F½كأ مادختسا ة¼رجت ميدقتو عقوملا رBوطت فدY© ءارآلا ذخأو تاناب{سالا لمعل عقوملا a` ةل¹ºملا تانايبلا مدختس� دق

 ع¾راشملا a` ةكراشملا a` مكتبغر ةلاح a` ةجاI<ا دنع مكعم لصاوتلا نم اننكمي امك .ماركلا نEمدختسملاو راوزلل ةيلاعفو

 اندعاس� ثيح  ةيDEF<ا فBرو اY© موقت ¨§لا ةيDEF<ا لامعألاو ع¾راشملا نم دجتس; ام 67ع عالطالا a` مكتبغر وأ ةيDEF<ا لامعألاو

 .نا�مإلا ردق كتابلط ذيفنتو ،كتاراسفتسا نع ةباجإلاو ،كعم لصاوتلا a` تانايبلا هذ�

 مل ام ،كبلط لامكتسا ةيلمع a` ةمزال تا�º<ا هذ� تنا8 اذإ الإ ةيجراخ فارطأ عم تانايبلا هذ� ةكراشمب موقت ال ةيDEF<ا فBرو

� ةيعامج تانايب راطإ a` كلذ نكي
ُ

 ا�مادختسا نكمملا نم تانايب ةيأ 67ع ا�لامتشا نود ،ثاحبألاو ةيئاصحإلا ضارغألل مدختس

 جماQFلاو تاقيبطتلا لالخ نم )ةينو�Fكلا( ةيلآ ةروصب تانايبلاو تانايبلا عم لماعتلا ُّمتي ةيعيبطلا تالاI<ا a`.كب فBرعتلل

 تاقيقحتلا8( ةيئانµتسا تالاح a`و .تانايبلا كلت 67ع م�عالطإ وأ نEفظوملا ةكراشم كلذ مزلتس; نأ نود ،كلذل ةدَّدHIا

طي دق )اياضقلاو
ّ

 تا�º<ا رماوأو نوناقلا ما�حأل اًعوضخ ؛كلذ 67ع ھعالطا مزلي نم وأ ةيباقرلا تا�º<ا وفظوم اÊYلع عل

 .ةيئاضقلا

فا8 67ع هذ� ةيصوصD<ا ةسايس قبطنت
ّ

 ُّصنلا اÊYف ُّمتي ¨§لا تالاI<ا a` الإ عقوملا 67ع ا�ؤارجإ متي ¨§لا تالماعتلاو تامدD<ا ة

ةسايس ا�ل نو�ي ھنإف ؛ةيصوصخ تاذ تالماع� وأ تامدخ 67ع
ُ

 .هذ� ةيصوصD<ا ةسايس� ةجمدم EFغو ،ةلصفنم ةيصوصخ 

 ةيصوصD<ا ةسايس اÊYطغ� الو ،انترطيس جراخ عقت ىرخأ ةينو�Fكلإ عقاومل طباور 67ع عقوملا يوتحي دق كلذ نم مغرلا 67ع

 ةسايسل عضختس كنإف ؛انعقوم 67ع ةحاتملا طباورلا مادختسا لالخ نم ىرخأ عقاوم �7إ لوصولاب تمق لاح a` ،هذ�



 
 
 

 

لعتملا ةيصوصD<ا
ّ
لعتملا ةيصوصD<ا ةسايس ةءارق كنم بلطتي امم ؛عقوملا ةسايس نع فلتخت دق ¨§لاو ،عقاوملا هذY© ةقِ

ّ
 ةقِ

 .عقاوملا كلتب

اقرط مدختس� دق تاباوب وأ عقاومل ةينو�Fكلإ طباور 67ع يوتحت دق ةباوبلا هذ�
ً

 >Iايصوصخو تانايبلا ةيام�Yنع فلتخت ا 

 عقوم ةفاضتسا تحت عقت ال ¨§لا ىرخألا عقاوملا تايصوصخ قرطو تاBوتحم نع نEلوؤسم EFغ نحنو ،انيدل ةمدختسملا قرطلا

 .عقاوملا كلتب ةصاD<ا ةيصوصD<ا تاراعشإ �7إ عوجرلاب كÐIننو ،اXYيامح ةيلوؤسم ا�Yا�ج �7وتتو ةرازولا

`a 8جأتلا وأ عيبلاب موقن نل لاوحألا لEF صمل كتانايب وأ كتاناي�ب ةرجاتملا وأnIظفاحنسو .عقوملا اذ� جراخ ثلاث فرط يأ ة `a 

فا8
َّ

 .اBXYرسو اÊYلع لصحتن ¨§لا ةيص�Dلا كتانايب ةفا8 ةيصوصخ 67ع تاقوألا ة

 ليدع� a` ِّقI<اب ظفتحي عقوملاف ؛ي�و�Fكلإلا لاHºاب ةقلعتملا نEناوقلا قاطن EُّF `aغتلاو ،ةينقتلا لاجم a` لئا�لا رُّوطتلل اًرظن

امئالم هاري ٍتقو يأ a` ا�طورشو هذ� ةيصوصD<ا ةسايس دونب
ً

 a` مكراطخإ متBو ،ةحفصلا هذ� 67ع تاليدعتلا ذيفنت متBو ،

 .EFثأت تاذ تاليدع� ةيأ ءارجإ ةلاح

 ةينمألا تاينقتلا مادختساب ةلسرملا ةيص�Dلا تانايبلاو ي�و�Fكلإلا نBزختلا نEمأت متي ،ةيص�Dلا كتانايب 67ع ظافnIل

 .ةبسانملا

امئاد انب لاصتالا كنكمي
ً

 ي�و�Fكلالا ديQFلا QFع انعم لصاوتلا لالخ نم ةسايسلا هذ� صوصخب كتاراسفتسا نع ةباجإلل 

 conract-wareef@kfshc.edu.sa ةيDEF<ا فBرو ةسسؤمل

 

 


