
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةسايس

 تاغالبلا يمدقم ةيامحو تافلا.-ا نع غالبإلا

 ةيلوأ ة#"!       
 

  



 
 
 

 

 ةمدقم .1

 لصيف كلملا ىفش/سم ةسسؤم ,+ )"ةسايسلا" ،دعC اميف ا@?لإ راش;و( تافلا67ا نع غالبإلا تاءارج+و ةسايس بجوت

 يذيفنتلا ريدملاو ءانمألا سلجم ءاضعأ NOع )"ةيJ7KLا فHرو" ،دعC اميف ا@?لإ راش;و( ةيA@?<ا فFرو – ةيA@?<ا =>;صختلا

 .م@lايلوؤسمو م@lابجاو ةسراممو لمعلا ءانثأ ةيصg7لا قالخألا نم ةيلاع KLياعمب ماbcلالا ةيJ7KLا فHرو `_وطتمو يفظومو

 ھل ضرعتت دق لمتحم فرصت ءوس وأ يدج رطخ وأ ةفلاخم يأ نع ركبم تقو `t غالبإلا متي نأ ةسايسلا هذq نمضتو

 فHرو �Jاصل لمع� نم ةفا� NOع بجي امك .بسانم ل�شC كلذ ة�Jاعمو نيديفتسملا وأ ة~�صملا با~{أ وأ ةيJ7KLا فHرو

 هذq فد@l .ا@� لومعملا حئاوللاو نKناوقلا ةفا�ب ماbcلالاو م@lايلوؤسم ءادأ ءانثأ ةqا�cلاو قدصلا دعاوق ةاعارم ةيJ7KLا

 رمألا اذ@� مايقلا نأ �Oا م@�نأمطو تافلاخم وأ رطاخم ةيأ نع غالبإلل ةيJ7KLا فHرو �Jاصل لمع� نم ل� عي��O �gإ ةسايسلا

 .ةيلوؤسم يأ NOع يوطني الو لوبقمو نمآ

 

 قاطنلا .2

 وأ نKيذيفنت نKلوؤسم وأ ءانمأ سلجم ءاضعأ اونا� ءاوس ةيJ7KLا فHرو �Jاصل لمع� نم عيمج NOع ةسايسلا هذq قبطت

 نم يأل اضيأ نكمHو .ءان تسا يأ نود�و ، ةيJ7KLا فHرو `t م@�صانم نع رظنلا فرصب نHراش�سم وأ نKعوطتم وأ نKفظوم

 .تافلاخم وأ رطاخم ةيأ نع غالبإلا مKLqغو نKعL¡تمو نKحنامو نيديفتسم نم ة~�صملا با~{أ

 

 تافلا01ا .3

 ةيميظنت تابلطتم وأ ةيع;رش� وأ ةينوناق تاماbcلا يأب لالخإلا وأ ةيلام وأ ةيئانج تافلاخم يأ ةئطاJ7ا تاسرامملا لمش�

ارطخ ل�ش� ¥¤لا كلت وأ ةيلخاد
ً

 .ةئ¨بلا وأ ةمالسلا وأ ة~§لا NOع 

 

 :`Nي ام ،رص~Jا ال لاثملا ليªس NOع ،ا@©ع غالبإلا بجوتي ¥¤لا تافلا67ا لمش�و

 .فرصتلا ءوس وأ )داسفلا وأ ةوشرلا كلذ `t امب( ي®وناقلا KLغ كولسلا •

 لاومألا ليسغ تايلمع ،ةميقلا ءايشألا مادختسا ةءاسإ ،ةبذا�لا تاقفنلا ءاعدا كلذ `t امب( `�املا فرصتلا ءوس •

 .)ةqوبشم تا±�J معد وأ

 ھ~Jاصم زHزعتل ةيJ7KLا فHرو `t ھبصنم ص7´ مادختسا لثم( �Jاصملا ضراع� تالاح نع حاصفإلا مدع •

 .)ةيJ7KLا فHرو ة~�صم قوف نHرخآلا �Jاصم وأ ةصاJ7ا

 .)ةيمسرلا قئاثولا فالتإ وأ ءافخإ ،ةعاضإ كلذ `t امب( لايتحالا ةينا�مإ •

 .ا±عون نا� ايأ ا@�ا�ترا لمتحي ¥¤لا وأ ،ا@�ا�ترا متي ¥¤لا وأ ،ةبكترملا ةيئان�Jا مئار�Jا •

 .ةحي~{ KLغ ةروصب ا±قيبطت وأ ةيلخادلا ةباقرلا دعاوقو ةمظنأو تاسايسلاب ماbcلالا مدع •

 .ةرL¡م KLغ ةيليضفت ةلماعم ة±�Jا كلت حنمل ةيجراخ ة±ج نم ةقحتسم KLغ تآفا�م وأ عفانم NOع لوص~Jا •

 .ةينوناق KLغ ةقHرطب ةHرس تامولعم نع حاصفإلا •

   ةيªسا~6ا تانايبلاب بعالتلا •

• l@فظوملا ة~{ ديدKم@�مالسو ن   



 
 
 

 

 `«الخألا KLغ كولسلاو ¥ºملا كولسلا دعاوق كا@�نا •

 ةينوناقلا تاطلسلا وأ تايحالصلا مادختسا ءوس •

   هالعأ ةرو�ذملا لئاسملا نم يأب قلعتي اميف bLس�لاو تمصلا ةرماؤم •

 

 تانامضلا .4

l@فد qإ ةسايسلا هذ�O اصل لمع� نم ل�ل ةصرفلا ةحاتإJ� روHا فJ7KLم±ضرع� مدع نامضو تافلا67ا نع غالبإلل ةي 

 ھتنا�م وأ ھبصنم وأ ھتفيظو نادقف رطJ7 غالبلا مدقم ضرع� مدع ةسايسلا نمضتو .كلذل ةجي�ن ءاذيإلا وأ ماقتنالل

 نع غالبإلا متي نأ ةطHرش .ةفلاخم ةيأ نع غالبإلاب ھمايق ةجي�ن باقعلا لا�شأ نم ل�ش يألو ةيJ7KLا فHرو `t ةيعامتجالا

 .ئطخم ھنأب كلذ دعC �¾تا اذإ م@½ الو ،ةلوقعمو ةقداص هاب�شا تايطعم غالبلا مدقم ىدل رفوتت نأو ةين نسحب ةفلا67ا

 

 ھتبغر مدع دنع غالبلا مدقم ةHوq نع فشكلا مدع نمضت ةسايسلا هذq نإف ،غلبملل ةيصg7لا ة~�صملا ةيامح لجأ نم

t` ع نوناقلا صني مل ام ،كلذNO ع ةظفاحملل بسانمو نكمم د±ج ل� لذب مت¨سو .كلذ فالخNO رسو نامتكHة qوHمدقم ة 

 NOع ا@©مو ،غالبلا مدقم ةHوq نع فشكلا متي نأ غالب يأ عم لماعتلل بجوتي ،ةنيعم تالاح `t نكلو .ةفلاخم يأ نع غالبلا

 مدقملا غالبلا ةHرس NOع ةظفا~6ا غالبلا مدقم NOع بجوتي كلذك .ةصتخم ةمكحم يأ مامأ ةHو±لا فشك ةرورض لاثملا ليªس

 امك .غالبلا لوح ھسفنب تاقيقحت ةيأ ءارجإ مدع اضيأ ھيلع بجوتHو .رخآ ص7´ وأ فظوم يأل ھفشك مدعو ھلبق نم

  .ةسايسلا هذq قفو تافلا67ا نع غالبإلا بªسC غالبلا مدقم ءاذيإ مدع ةسايسلا نمضت

 

 ةفلاخم نع غالبإلا تاءارجإ .5

 

 .ھنيح IJ بسانملا ءارجإلا ذاختا ل?س= >;ح ةركبم ةروصب ةفلا.-ا نع غالبإلا لضفي •

ارداق نوbي نأ بجي ھنأ الإ ،غالبلا ة^[ تابثإ غالبلا مدقم نم بلطي ال ھنأ نم مغرلا NOع •
ً

 غالبلا مدق ھنأ تابثإ NOع 

 .ةين نسحب

 قqرط نع )قفرملا جذومنلا قفو( ايطخ غالبلا ميدقت متي •

o ي,و%*كلإلا دي%$لا:contact-wareef@kfshce..edu.sa 

o و تاغالبلا يقلت لوؤسمل ةلوانملا ق@رط نع ) جذومنلا قفو( ايطخ غالبلا ميدقت مت@واaيذيفنتلا ريدملا و. 

 

 غالبلا ةFGاعم .6

 كلذ بلطتي دق ذإ .ا@lاذ ةفلا67ا ةعيبط NOع ةسايسلا هذq قفو ةفلاخم يأ نع غالبإلا صوصخب ذختملا ءارجإلا دمتع�

  :غالب يأ ة�Jاعم `t ةيلاتلا تاوطJ7ا عابتا متHو .¥Ãسر قيقحت وأ `Nخاد قيقدت وأ ةيمسر KLغ ةعجارم ءارجإ

 نكي مل اذإ( ةيJ7KLا فHرول `�املا لوؤسملاو ءانمألا سلجم س¨ئر عالطاب تاغالبلا مالتسا دنع )يذيفنتلا ريدملا( موقي •

 .غالبلا مالتسا نم عوبسأ لالخ غالبلا نومضم NOع) قبس نمم دحال ا±جوم غالبلا

 ضعC لح نكمHو .هذختي نأ بجي يذلا ل�شلاو قيقحت ءارجإ بجوتي نا� اذإ ام ديدحتل ةيلوأ ةعجارم ءارجإ متي •

 .قيقحت ءارجإل ةجا~Jا نودب تاغالبلا



 
 
 

 

 .لصاوتلل فتاq مقرو غالبلا مالتسا راعشإب مايأ 10لالخ غالبلا مدقم دHوزت متي •

 مل ام رظنلا ةداعإل لباق KLغو ايئا@È رارقلا اذq نو�Hو .`tاضإ قيقحت يأ ءارجإ متي نلف ،رL¡م KLغ غالبلا نأ نKبت اذإ •

 .غالبلا صوصخب ةيفاضإ تاتابثإ ميدقت متي

 غالبلا `t قيقحتلل ءانمألا سلجم س¨ئر �Oإ غالبلا ةلاحإ متي ،ةرL¡مو ةلوقعم تايطعم �Oا دن�س� غالبلا نأ نKبت اذإ •

 .ةبسانملا ةيصوتلا رادص+و

 .غالبلا ةلاحإ خHرات نم لمع مايأ ةرشع لالخ ةيصوتلا رادص+و غالبلا `t قيقحتلا نم ءا@�نالا يذيفنتلا ريدملا NOع بجي •

 .دامتعالاو ةقداصملل ءانمألا س¨ئر �Oا ھتايصوت يذيفنتلا ريدملا عفري •

 يراسلا لمعلا نوناقو ھتاميظنتو لامعلاو لمعلا ماظن ةحئال قفو ةفلا67ا NOع ةبتbLملا ةيªيدأتلا تاءارجإلا ديدحت متي •

 .لوعفملا

 غالبلا مدقم مالعإ زوجي ال ،كلذ عمو .هؤارجإ متي قيقحت يأ نع تايطعمب غالبلا مدقم دHوزت ،انكمم كلذ نا� Ê¤م •

 .رخآ ص7´ هاجت ةHرسلا تاماbcلاب ةيJ7KLا فHرو لالخإ ھيلع بتbLي دق امم اKLqغ وأ ةيªيدأت تاءارجإ يأب

 ةقHرط م�ÍÎت نأ نمضت ال ا@©كلو ،ةبسانمو ةلداع ةقHرطب ةفلاخم يأ نع غالبإلا عم لماعتلاب ةيJ7KLا فHرو مbcلت •

 .غالبلا مدقم تابغر عم غالبلا ة�Jاعم
 

  



 
 
 

 

 ةفلاخم نع غالبإ جذومن :قJKم .7

 )ھتHو9 فشكب غالبلا مدقم بغري مل اذإ ءز>;ا اذ9 ةئبع6 مدع نكمي( غالبلا مدقم تامولعم

  مسالا

  يفيظولا رودلا

   ةرادإلا

  فتاXلا مقر

  ي[و]\كلإلا دي]Zلا

 ةفلا_^ا بكترم تامولعم

  مسالا

  يفيظولا رودلا

   ةرادإلا

  فتاXلا مقر

  ي[و]\كلإلا دي]Zلا

  دوXشلا تامولعم

   مسالا

   يفيظولا رودلا

    ةرادإلا

   فتاXلا مقر

   ي[و]\كلإلا دي]Zلا

 ليصافتلا

  ةفلا_^ا عونو ةعيبط

  اhi ملعلا خHراتو ةفلا_^ا باfترا خHرات

  ةفلا_^ا ثودح ناfم

  ةفلا_^ا باfترا تrثت تادنoسم وأ تانايب

 باfترا }z اوy]\شا نHرخآ صا_tأ ءامسأ

 ةفلا_^ا

 

  ىرخأ ليصافت وأ تامولعم ةيأ

عيقوتلا غالبلا ميدقت خHرات  

 

  

 


