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  ةــيـذاتـال رةــيــسـال

 د. فهد بن علي آل قماش:   االعــــــُ

    اٌدٕظ روش   اٌدٕغٍخ                      عؼٛدي 

  

 اٌحبٌخ االخزّبػٍخ ِزضٚج  

 اٌىٍٍخ اٌزبثغ ٌٙب اٌؼٍَٛ االداسٌخ
 اٌمــغـُ اداسح االػّبي

 اٌزخظض اٌذلٍك اٌزدبسح اإلٌىزشٍٚٔخ 
 ّشرجخ اٌؼٍٍّخاٌ أعزبر ِغبػذ 

 اٌزشلٍخ ربسٌخ ٘ـ 1435
 اٌحبًٌ اٌؼٕٛاْ لغُ ئداسح األػّبي  –وٍٍخ اٌؼٍَٛ اإلداسٌخ  –خبِؼخ ٔدشاْ 

وٍٍخ  –حبطً ػٍى دسخخ اٌجىبٌٛسٌٛط ِٓ خبِؼخ اٌٍّه خبٌذ  .1

 ٘ـ . 1421اٌؼٍَٛ االخزّبػٍخ ٚاإلداسٌخ رخظض الزظبد ػبَ 

اٌٍّّىخ اٌّزحذح  ِبخغزٍش حٛعجخ ئداسٌخ ِٓ خبِؼخ دِٕذ فٛسد .2

 ٘ـ.1429ػبَ 

دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فً أِٓ اٌّؼٍِٛبد ٌٍزدبسح اإلٌىزشٍٚٔخ خبِؼخ   .3

 ٘ـ. 1435دِٕذ فٛسد  اٌٍّّىخ اٌّزحذح ػبَ 

ٌزىٌٕٛٛخً، ادثٍَٛ فً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاٌزغٌٛك اٌّؼٙذ األوبدًٌّ  .4

 .2011ٌٍغزش، اٌٍّّىخ اٌّزحذح ػبَ 

ي األٚسٚثً ِذٌٕخ ٌٍغزش، اٌٍّّىخ دثٍَٛ ئداسح اٌّخبطش ِؼٙذ األػّب .5

 . 2012َاٌّزحذح ػبَ 

 اٌؼٍٍّخ اٌّإ٘الد

 ٘ـ. 1440ػبَ  ٌدبِؼخ ٌٍزطٌٛش ٚاٌدٛدح ٌزٍّٕخ اٌّٛاسدٚوًٍ ا ِغبػذ -1

٘ـ حزى 1437اٌّششف اٌؼبَ ٌٍشإْٚ اٌّبٌٍخ ثدبِؼخ ٔدشاْ ِٓ ػبَ  -2

 ربسٌخٗ.  

 .٘ـ 1436ْ ٌؼبَ ِغبػذ اٌّششف اٌؼبَ ٌٍشإْٚ اٌّبٌٍخ ثدبِؼخ ٔدشا -3

سئٍظ لغُ ئداسح األػّبي ثىٍٍخ اٌؼٍَٛ اإلداسٌخ ثدبِؼخ ٔدشاْ ِٕز  -4

 ٘ـ حزى ربسٌخٗ. 1435ػبَ 

٘ـ ٌٚغبٌخ ػبَ  1430ِذٌش ئداسح اٌّشزشٌبد خبِؼخ ٔدشاْ ِٓ ػبَ  -5

 ٘ـ . 1431

 ٘ـ 1429ِغبػذ ِذٌش ئداسح اٌّشزشٌبد خبِؼخ ٔدشاْ ػبَ  -6

 اٌٛظٍفً ٚاألوبدًٌّ اٌزبسٌخ
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 ٘ـ  . 1425فً ثٍشخ ػبَ  ِذٌش ئداسح وٍٍخ اٌّدزّغ -7

ِغبػذ ِذٌش ئداسح اٌّشزشٌبد ٚاٌّغزٛدػبد ثدبِؼخ اٌٍّه خبٌذ ػبَ  -8

 ٘ـ . 1424

ِغبػذ ِحبعت ئداسح اٌّشزشٌبد ٚاٌّغزٛدػبد ثدبِؼخ اٌٍّه خبٌذ  -9

 ٘ـ  .1423٘ـ ٚحزى ػبَ 1421ِٓ ػبَ 

األوبدًٌّ ثؼٕٛاْ  ٚاالػزّبدمٌُٛ دٚسح رذسٌجٍخ فً اٌّشوض اٌٛطًٕ ٌٍز -1

اٌجشاِدً " ػبَ  االػزّبد" دٚس لٍبداد األلغبَ اٌؼٍٍّخ فً رحمٍك 

 ٘ـ.1440

األوبدًٌّ ثؼٕٛاْ  ٚاالػزّبددٚسح رذسٌجٍخ فً اٌّشوض اٌٛطًٕ ٌٍزمٌُٛ  -2

 ٘ـ1440اٌجشاِدً " ػبَ  ٚاالػزّبد" اٌجشٔبِح اٌزأًٍٍ٘ ٌضّبْ اٌدٛدح 

األوبدًٌّ ثؼٕٛاْ  ٚاالػزّبدّشوض اٌٛطًٕ ٌٍزمٌُٛ دٚسح رذسٌجٍخ فً اٌ -3

" دٚس اٌمٍبداد األوبدٌٍّخ فً دػُ ٚضّبْ اٌدٛدح فً اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ"  

 َ.2018ػبَ 

دٚسح رذسٌجٍخ فً دثً ضّٓ ثشٔبِح رذسٌت ِذساء اٌؼَّٛ ٚاالداساد   -4

ٚاٌّىبرت فً خبِؼخ ٔدشاْ ػٕٛأٙب "فبػٍٍخ اٌمٍبدح فً ظً اٌشؤٌخ 

 َ. 2018" ػبَ اٌٛطٍٕخ

دٚسح رذسٌجٍخ ثؼٕٛاْ " اٌزٍّض اٌّإعغً " ِٓ ِشوض ثٕبء اٌطبلبد  -5

ٌٍزذسٌت ضّٓ ِجبدسح ثٕبء لذساد ٚرجبدي خجشاد اٌؼبٍٍِٓ فً خّؼٍبد 

 ٘ـ. 1437األٌزبَ ثبٌٍّّىخ ػبَ 

دٚسح رذسٌجٍخ ثؼٕٛاْ " ِٙبساد االرظبي " ِٓ ِشوض ثٕبء اٌطبلبد  -6

لذساد ٚرجبدي خجشاد اٌؼبٍٍِٓ فً خّؼٍبد ٌٍزذسٌت ضّٓ ِجبدسح ثٕبء 

 ٘ـ.   1437األٌزبَ ثبٌٍّّىخ ػبَ 

دٚسح رذسٌجٍخ ثؼٕٛاْ " اٌزخطٍظ اٌّإعغً " ِٓ ِشوض ثٕبء  -7

اٌطبلبد ٌٍزذسٌت ضّٓ ِجبدسح ثٕبء لذساد ٚرجبدي خجشاد اٌؼبٍٍِٓ فً 

 ٘ـ.   1437خّؼٍبد األٌزبَ ثبٌٍّّىخ ػبَ 

" ) ٚسشخ  ػًّ ( ِؼٙذ اٌزؼٍٍُ اٌفًٕ  دٚسح فً " اٌجشِدخ اٌؼظجٍخ -8

 َ . 2013، ِذٌٕخ ٌٍغزش  ، اٌٍّّىخ اٌّزحذح ػبَ 

دٚسٖ رذسٌجٍخ فً ِؼٙذ اإلداسح ػٕٛأٙب " ِٙبساد ثٕبء فشق اٌؼًّ"  -9

 ٘ـ.1424ػبَ 

دٚسح رذسٌجٍخ فً "ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ اَخشٌٓ فً ثٍئخ اٌؼًّ"   -10

 ٘ـ.1423اٌزذسٌت ثأثٙب ػبَ ثّشوض اٌطًٌٛ ٌالعزشبساد اإلداسٌخ ٚ

دٚسح رذسٌجٍخ فً "أعبعٍبد فٓ االرظبي" ثّشوض إٌخجخ ٌٍزذسٌت  -9

 ٘ـ.1424ٚاٌزٍّٕخ ثدذح ػبَ 

دٚسح رذسٌجٍخ " ئػذاد وزبثخ اٌزمبسٌش اإلداسٌخ" ثّشوض إٌخجخ  -11

 ٘ـ. 1423ٌٍزذسٌت ٚاٌزٍّٕخ ِذٌٕخ خذح ػبَ 

ؼبٌدخ إٌظٛص" ثّؼٙذ دٚسح رذسٌجٍخ فً " ئدخبي اٌجٍبٔبد ِٚ  -12

اٌؼبٌٍّخ ٌٍحبعت اًٌَ ٚاٌزمٍٕخ رحذ ئششاف اٌّإعغخ اٌؼبِخ ٌٍزؼٍٍُ 

 ٘ـ.1421اٌفًٕ ٚاٌزذسٌت إًٌّٙ ػبَ 

 اٌذٚساد اٌزذسٌجٍخ 
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دٚسح رذسٌجٍخ فً "ِمذِخ اٌحبعت اًٌَ ٚٔظُ اٌزشغًٍ ٌٕٚذٚص"  -13

 َ. 2001عبػخ ثّشوض ٍٔٛ٘ٛساٌضْ ٌزؼٍٍُ اٌحبعت اًٌَ ػبَ  240ٌّذح 

ٌى ػذد ِٓ اٌذٚساد اٌزشثٌٛخ ٚرطٌٛش اٌزاد داخً ثبإلضبفخ ئ -14

 اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ.
خبِؼخ ٔدشاْ  -اٌٍمبء اٌؼًٍّ اٌشاثغ ِٓ ٌمبءاد وٍٍخ اٌؼٍَٛ اإلداسٌخ

ٌَٛ –وٍٍخ اٌؼٍَٛ اإلداسٌخ  ػبِب ِٓ اٌؼطبء. 13ٚدٚس٘ب فً اٌزٍّٕخ 

 1440 / 7/ 20األسثؼبء 

 ذٚادٚإٌ اٌّإرّشاد

 إٌّح ٚاٌدٛائض  ِٕحخ خبدَ اٌحشٍِٓ اٌششٌفٍٓ ٌذساعخ اٌّبخغزٍش.

 أٚال / سئبعخ اٌٍدبْ 

 سئبعخ اٌٍدٕخ اٌذائّخ ٌفحض اٌؼشٚع ثدبِؼخ ٔدشاْ.-1

سئٍظ ٌدٕخ االعزشبساد اٌّبٌٍخ ِٚزبثؼخ اٌّؼبِالد اٌّبٌٍخ ٚرغشٌغ -2

 اٌظشف.

اد اٌحغبة اٌخزبًِ ٌٍحغبثبد سئٍظ اٌٍدٕخ اٌذائّخ إلدخبي ٚئػذ-3

 اٌّزؼٍمخ ثبٌدبِؼخ.  

 ثبٍٔب / ػضٌٛخ اٌٍدبْ 

 ٘ـ. 1424ػضٛ اٌٍدٕخ اإلداسٌخ ٚاٌّبٌٍخ خبِؼخ اٌٍّه خبٌذ ػبَ -1

 1424ػضٛ اٌٍدٕخ اٌفٍٕخ ٌفحض اٌؼشٚع خبِؼخ اٌٍّه خبٌذ ػبَ -2

 ٘ـ.

 اٌّشبسوخ فً اٌّإرّش األٚي إلداسح اٌّشزشٌبد ٚاٌّخبصْ اٌّمبَ فً-3

 َ.  2002خّٙٛسٌخ ِظش اٌؼشثٍخ ، اٌمب٘شح ػبَ 

 ٘ـ. 1425ػضٛ فً ردٍٙض ٚرأعٍظ وٍٍخ اٌّدزّغ فً ثٍشخ ػبَ -4

 ٘ـ. 1424ػضٛ فً ٌدٕخ اٌدشد اٌغٕٛي فً خبِؼخ اٌٍّه خبٌذ ػبَ -5

ػضٛ اٌٍدٕخ االعزشبسٌخ فً إٌبدي اٌغؼٛدي، ٌٍغزش، اٌٍّّىخ -6

 . 2007اٌّزحذح 

 . 2008ٕبدي اٌغؼٛدي فً ِذٌٕخ ٌٍغزش ػضٛ اٌٍدٕخ اٌّبٌٍخ ٌٍ-7

اٌّششف ػٍى ِٛلغ إٌبدي اٌغؼٛدي فً ِذٌٕخ ٌٍغزش، اٌٍّّىخ -8

 َ،  2011اٌّزحذح ، 

 1431- 1430ػضٛ اٌٍدٕخ اإلداسٌخ ٚاٌّبٌٍخ فً خبِؼخ ٔدشاْ ػبَ -9

 ٘ـ.

٘ـ، 1433ػضٛ اٌٍدٕخ اٌّبٌٍخ فً ِإرّش اإلثذاع اٌؼًٍّ اٌغؼٛدي -10

 ذح. ٚسن، اٌٍّّىخ اٌّزح

ػضٛ ٚٔبئت اٌشئٍظ فً رٕظٍُ ِإرّش االِبْ االعشي اٌّمبَ فً -11

خبِؼخ دِٓ فٛسد، وٍٍخ اٌؼٍَٛ االداسٌخ، ٌٍغزش، اٌٍّّىخ اٌّزحذح ، 

2013  .َ 

 ػضٛ اٌٍدٕخ اٌذائّخ ٌالثزؼبس ٚاٌزذسٌت ثدبِؼخ ٔدشاْ.-12

 ػضٛ ٌدٕخ ِدٍظ ئداسح االعزثّبس ٚاألٚلبف ثدبِؼخ ٔدشاْ.  -13

ٌٍدٕخ اٌذائّخ ٌّشاخؼخ اٌغٍبعبد ٚاٌٍٛائح ٚاالخشاءاد ػضٛ ا-14

 اٌذاخٍٍخ ٚٔطبلبد اٌّغإٌٍٚخ ثدبِؼخ ٔدشاْ.

 ػضٛ اٌٍدٕخ األششفٍخ اٌؼٍٍب ثدبِؼخ ٔدشاْ.-15

 سئبعخ ٚػضٌٛخ اٌٍدبْ 
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ػضٛ اٌٍدٕخ اٌذائّخ ٌٍزشلٍبد ٚإٌظش فً اٌّغبثمبد اٌٛظٍفٍخ -16

 ٚرؼٍٍٕبد اٌّٛظفٍٓ ٚطٍجبد خبسج اٌذٚاَ.

اٌٛظبئف اٌشعٍّخ ٚاٌؼمٛد ٚئػبدح ػضٛ ٌدٕخ دساعخ ٚضغ -17

 رٛصٌؼُٙ حغت االحزٍبج اٌفؼًٍ ٌٛحذاد اٌدبِؼخ.

 ػضٛ ٌدٕخ دساعخ ٚضغ اٌّشبسٌغ اٌّزؼثشح ٚأعجبة رؼثش٘ب.-18

 ػضٛ ٌدٕخ ِجبدسح أرّزٗ لٍبط ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚاٌزؼٍٍُ اٌدبِؼً.  -19

ػضٛ ٌدٕخ دساعخ ٚضغ اٌّؼبًِ ثبٌىٍٍبد ٚأدٚاد اٌزىٕٛ ِٚىبئٓ -20

 زظٌٛش ٚخٍّغ ِب ٌزؼٍك ثبٌٛعبئً اٌذائّخ ٌٍؼٍٍّخ اٌزؼٍٍٍّخ.اٌ

 ػضٛ ٌدٕخ ِدٍظ ئداسح طٕذٚق اٌطالة.-21

سئٍظ ِدٍظ لغُ ئداسح األػّبي وٍٍخ اٌؼٍَٛ االداسٌخ خبِؼخ ٔدشاْ  -

 ٘ـ حزى ربسٌخٗ.  20/5/1436

٘ـ حزى  1436/ 20/5ػضٛ ِدٍظ وٍٍخ اٌؼٍَٛ االداسٌخ خبِؼخ ٔدشاْ -

 ربسٌخٗ.

 ػضٛ ِدٍظ اٌدبِؼخ.  -

 سئبعخ ٚػضٌٛخ اٌّدبٌظ 

األٍِٓ اٌؼبَ ٌٍدّؼٍخ اٌخٍشٌخ ٌشػبٌخ األٌزبَ ثشئبعخ فخشٌخ ِٓ عّٛ  -
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 ِجبدئ اٌزغٌٛك. -1
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