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بألا نم  ةنوكم  ةرسأ  يف  يلع  عشيعش  وبأ  يلع  ذاتسألا  أشن  ثيح  خيشلا ؛ رفك  ةظفاحم  ىلإ  هترسأ  عم  لقتنا  مث  ةيقرشلا ، يف  دلُو 
ميلعتلاب هقاحلإ  ىلع  هاوبأ  صرح  كلذ  نم  مغرلابو  يف 26/12/1918م ، دلُو  لاحلا ، َةطسوتم  ًةرسأ  تناكو  تانب ، ثالثو  قيقشو  مألاو 

.لوألا داؤف  ةعماج  ةسدنهلا  ةيلك  يف  جرخت  ىتح 

 

هتافلاخمل لواقملا  ىلع  ضرتعا  ىتح  روهش  ةتس  ةبارق  لمعلا  اذه  يف  لظو  يبرحلا ، ةظاملأ  راطمب  ذفنمك  هتايح  ةيادب  يف  لمع 
خيشلا رفكل  لُقن  ىتح  روهنمدب  هلمع  يف  لظو  روهنمد ، ةنيدم  يف  هدجو  ىتح  رخآ  ٍلمع  نع  ثحبو  لمعلا ، نم  لصُفَف  تافصاوملل 

.شاعملا ىلع  جرخ  ىتح  اهيف  لظو  ماع 1969م ،

 

ناوخإلا ةوعد  عم 

ماع هوعدي  لضاف  دمحم  هليمز  داك  امو  هلل ، لمعلاو  مالسإلا  بح  ىلع  عرعرتو  هتلوفط ، يف  ةيماسلا  يناعملا  عشيعش  وبأ  يلع  عضر 
ىلع فرعتلل  عراس  ىتح  انبلا  نسح  خيشلا  اهيقليو  ءارضخلا ، ةبتعلا  ناديمب  نيملسملا  ناوخإلل  ماعلا  زكرملا  يف  ةرضاحمل  1937م 

.ةميركلا ةوعدلا  هذه  رارسأ 

 

يفو ايلاح ،) ةرهاقلا   ) لوألا داؤف  ةعماجب  ةسدنهلا  ةيلك  يف  هتسارد  كلذ  ىلع  هدعاسو  ماعلا ، زكرملا  ىلإ  روضحلا  ىلع  بظاو 
يتلا ةيناثلا  ةيوبرتلا  ةبيتكلا  َةليكشت  اوناك  اباش  نيعبرأ  عم  برقي  ام  يقبو  فارصنالا ، مدعب  ةوخإلا  دحأ  هل  سمه  تاءاقللا  ىدحإ 

ميكحلا دبعو  دمحأ  ديمحلا  دبع  دمحم  ذاتسألا  نم  تنوكت  دق  ىلوألا  ةبيتكلا  تناكو  ًةديج ، ًةيبرت  فصلا  دارفأ  ةيبرتل  انبلا  مامإلا  اهلكش 
.مهريغو نيدباع 

 

هجرخت دعبو  ةبلطلا ، عم  ناوخإلا  هقبطي  ام  اذهو  رهشلا ، فصنو  رهشب  تاناحتمالا  لبق  تفقوت  ىتح  هتبيتك  روضح  ىلع  ظفاح 
ناوخإلا نم  ٍدحأ  ىلع  فرعت  دق  نكي  ملو  اهل ، لمعلاو  ةوعدلا  بح  هبلق  يف  لمحو  اهيلإ  لقتنا  دقو  روهنمد ، ةنيدم  يف  هنييعت  ملست 

ةراح "ـ هللا ب دبع  وبأ  دجسم  يفف  هءاعد ؛ هللا  باجتساو  ناوخإلا ، نم  دحأ  ىلع  روثعلا  هللا  هل  رسيي  نأ  هللا  وعدي  وهو  رظتناو  اهب ،
رظتناو كانه ، ىلإ  هجوتف  نيملسملا ، ناوخإلا  ةيعمج  رقمب  ىقُلتس  ةرضاحم  نع  نلعي  ةعمجلا  ةالص  دعب  ةبلطلا  دحأ  ماق  ةعبسلا ،"
فشتكا هنكل  دجتسم ، هنأك  ةوعدلا  ئدابم  هل  حرشي  ذخأو  ةقلاوخلا ، دمحم  بلاطلا  هيلإ  هجوتف  دحأ ، هيلع  فرعتي  هلعل  ةرضاحملا  دعب 

تالحرلا اومظنف  مظنملا ، لمعلاب  اوأدبف  قالطنالا ، ةيادب  تناكو  انبلا ، مامإلا  دي  ىلع  اوذملتت  نيذلا  ناوخإلا  دحأ  يلع  ذاتسألا  نأ 
ىوتسملل اولصو  نيذلا  دحأ  ناك  هنإ  ىتح  اهميظنتو ، ةلاوجلا  قرف  ليكشت  اوأدبو  ةوعدلا ، رشنل  ةرواجملا  ىرقلا  ىلإ  تارايزلاو 

.ةلاوجلا يف  يقرتلل  يناثلا 

 

قيرف ليكشت  هناوخإ  عم  ررقف  روهنمد ، ىلإ  اهلهأ  برهف  ةيردنكسإلا ، ىلع  ةيناملألا  تاراغلا  تدتشا  ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا  ءانثأو 
.ءاويإلا نكامأ  ىلإ  راغصلا  لافطألاو  ةعتمألا  لمحل  نيلامحلا  رودب  نوموقي  اوناكف  نيبوكنملا  ةدجنل  لمع 

 



مساب ًاديحو  ًاددع  اوردصأ  مهنإ  ىتح  ليلجلا ، اهرثأ  اهل  ناكو  ماسقألا ، تطشنو  حتُفت ، بعُشلا  تأدبو  ةوعدلا  يف  ةقطنملا  تطشن 
ةبتر ىلإ  فاشك  ةبتر  نم  اهتمالس ، ىلع  اولمعو  ةلاوجلا ، نيناوق  ةسارد  يف  ةريحبلاب  هناوخإ  عم  طشن  دقو  نوملسملا ،) ناوخإلا  )

: لحارم ثالث  ىلع  تناكو  لاوج ،

.ةرشعلا ئدابملل  يريرحت  ناحتما  - 1

.ةماعلا تامولعملا  لوانتيو  يهفش  ناحتما  - 2

.رورملا تاراشإو  تاركسعملا  ةماقإ  ةيفيك  يف  يلمع  ناحتما  - 3

 

نع لوئسملا   ) يليلولا دعس  ذاتسألا  فارشإ  تحت  ناوخإلل  ماعلا  زكرملا  هماقأ  يذلا  طبارملا  شيجلا  ركسعم  ميظنت  يف  كرتشا 
بوجي ذخأو  روهنمدب ، امهريغو  شيرلا  وبأو  اربش  يح  يف  ةلاوج  ةقرف  نيوكت  يف  ضهنو  روهنمدب ، ماعلا ) زكرملا  يف  ةلاوجلا  مسق 

يمويبلا دحاولا  دبعو  ملاس  دمحأ  هقيقشو  يدينه  كوربم  ةوخإلاب  هتلاوج  يف  ىقتلاو  ةلاوجلا ، ةقرف  نيوكتل  ىرقلاو  زكارملا 
.مهريغو ناحطلا  دماح  جاحلاو 

 

نم ٍةعومجم  عم  رفاس  دقو  ديبع ؛ ناميلسو  انبلا  ذاتسألا  نيب  ةيباينلا  تاباختنالا  يف  ةداعإلا  ءانثأ  ماع 1945م  ةيليعامسإلا  ىلإ  رفاس 
.ديبع ناميلس  حاجنإ  ىلع  اولمعو  اولخدت  زيلجنإلا  نأ  ريغ  حلاصلا ، باختناو  ءالدإلا  يف  قدصلا  ىلع  سانلا  ثحل  هناوخإ 

 

بتكلا قارحإ  ناكم  نع  سيلوبلا  تلغشو  ًابيط ، اًضرع  ةلاوجلا  تدأ  نأ  دعب  ةيزيلجنإلا  بتكلا  قرح  موي  يف  يلع  ذاتسألا  كراش  امك 
هحصنف ئفطنت ، نأ  تكشوأ  رانلا  نأ  دجوف  ةيرودلا ، يركسع  ءاج  بتكلا  قرح  ءانثأ  هنأ  كلذ  يف  رداونلا  نمو  يزيلجنإلا ، ملعلاو 

.ةطخلا تحجنو  سيلوبلا  َرضحي  ىتح  ًةلعتشم  لظتل  اهيلع  زاجلا  عضوب  ةلاقب  لحم  بحاص 

 

يداو ةنجلل  لسرت  تناكو  نيطسلف ، برح  ءانثأ  حالسلا  عمج  يف  كراشو  هتأشن ، نم  ةركبم  ٍةرتف  يف  صاخلا  ماظنلا  ىلإ  مضنا 
ىلع مهرثآو  امج ، ابح  هناوخإ  بحأ  ًانونح ، ًابلق  كلتمي  ناك  دقف  ةريبكلا  لغاشملا  هذه  عمو  نيطسلف ، يف  نيدهاجملل  هلسرتل  لينلا 
، هتاغّوسم ّمدق  ام  دعب  هنأ  ريغ  ةحاسملاب ، سدنهم  ةفيظو  نم  لضفأ  تناكو  اطنط ، ةيدلبب  سدنهم  ةفيظو  ىلع  رثع  دقف  هسفن ،

لُقتعاو ةعامجلا ، تلُح  ىتح  اهب  لظو  ىرخأ ، ًةرم  مهيلإ  داعو  ةفيظولا  كرتف  روهنمد  ناوخإل  نينحلاب  رعشف  هريغ  نود  هنييعت  متو 
.روهنمد نم 

 

ربع ةوف  ىلإ  هعم  هروبع  ءانثأو  اهلاوحأ ، دقفتل  ةريحبلا  بعُشل  هتارايز  ءانثأ  هعم  لوجتلاب  موقي  ناك  روهنمدل  انبلا  مامإلا  ةرايز  ءانثأو 
انبلا مامإلاب  هدهع  رخآ  ناكو  ءاعدلاب ، هللا  ىلإ  هجوت  انبلا  مامإلا  نأ  ريغ  فوخلاب ، عيمجلا  رعشو  اهفذقت ، جاومألا  تذخأ  ريغص  بكرم 

.ةنحملا روط  يف  ةعامجلا  تلخد  اهدعب  انبلا ، مامإلا  عامسل  لزغلا  ةكرش  لامع  هرضح  راودلا ، رفكب  ميُقأ  ماع  ٍلفح  يف 

 

، ديمحلا دبع  دمحأ  خيشلاو  ميلحلا ، دبع  دومحم  ذاتسألاو  قيفر ، وبأ  حلاص  ذاتسألا  لاثمأ : روهنمد ، يف  ةيوعدلا  تايصخشلا  ضعبب  رثأت 
(. ةعبرأ سوفن  يف  ةوعدلا  : ) ناونع تحت  انبلا  مامإلا  مهركذ  نيذلا  ةعبرألا  دحأ 

 

داع هنكل  لصفلاب  اًرارق  دجوف  هلمع  ملستي  يكل  بهذ  رياربف 1950م  يف  ىرخأ  ًةرم  مهيلإ  هجورخ  دعبو  هناوخإ  نم  ٍددع  عم  لقتعا 
هسفن ملُسي  ناك  هتالقنت  عمو  انق ، مث  انسإل  لقتنا  مث  ةقباسلا  هتمدخ  ةدم  تطقسأ  نأ  دعب  رصقألا  ىلإ  لُقن  دقو  ىرخأ ، ًةرم  لمعلل 

هذه تناك  امك  هنوئش ، ىعرت  نمزلا  نم  ًةرتف  هعم  تثكمو  هتدلاو  هل  ترفاس  انسإ  يفو  اهعيمج ، مهلامعأ  مهكراشي  ناكو  هناوخإل ،
لُقن يف 1952م  ةروثلا  مايق  دعبو  ديدجلا ، ناوخإلل  ماعلا  دشرملا  يبيضهلا  نسح  راشتسملا  نيبو  هنيب  فراعتلا  ىقتلم  اًضيأ  ةنيدملا 

تزواجت 22 يتلاو  هلصف  ةدم  نع  هل  ضيوعتلاب  يئاضق  ٌمكح  ردص  امك  ريماطملا ، يبأ  يف  هلمع  ملتساو  ىرخأ  ًةرم  روهنمد  ىلإ 
.اًرهش

 

حافكلا ةريسمو  جاوزلا 

ناك هنأ  ريغ  تاجايتحالا  لك  ريفوت  ىلع  هنأمطو  باعصلا ، هل  للذو  هتنبا  نم  جاوزلا  ناوخإلا  دحأ  هيلع  ضرع  روهنمد  يف  هلمع  ءانثأ 
؛" ةريسملا ةلصاوم  نع  ينقوعت  دق  يتلا  ةيصخشلا  يتابلطتم  قوف  ةوعدلا  تابلطتم  نأب  ينم  ًاناميإ  اهل  ايسفن  ًأيهم  نكأ  مل  : " لوقي

اذإ : " هل لوقي  ًاباطخ  هل  لسرأو  كلذب ، انبلا  مامإلا  ىنتعاف  هتنبا ، نم  جاوزلا  نم  يلع  ذاتسألا  ضْفر  انبلا  مامإلل  ىكتشا  خألا  نأ  ريغ 
رذعلا خألا  لبقف  ٌطبترم  هنأب  خألل  رذتعاف  قزأملا  نم  هل  اًجرخم  تناكو  اهب ،" كجاوزل  خألا  ةنبا  يكُزأ  ينإف  ٍةجيزب  تطبترا  دق  نكت  مل 

عم ثدحتو  ةبولطملا ، ةجوزلا  ىلع  لوصحلا  رسيتي  مل  نكل  ًةجوز  دجي  نأ  لواحف  طابترالا  دارأ  نيثالثلاو  ةيناثلا  هنس  غلب  نأ  دعب  هنكل 
.كلذ يف  يواكم  معنملا  دبع  ذاتسألا 



 
ةحاتم ريغ ةروصلا

وبأ يلع  نسح  .د 
عشيعش

 

، اوطشنف كلذب  روهنمد  ناوخإ  سحأو  جاوزلا ، ىلإ  ٍةحلم  ٍةجاحب  ُتسسحأو  نيثالثلاو ، ةيناثلا  نس  ُتغلب  : " لوقي ددصلا  اذه  يفو 
ىلع يواكم  معنملا  دبع  خألا  ناك  املو  ةبولطملا ، ةجوزلا  ىلع  لوصحلا  رسيتي  مل  نكل  لاوفلا ،) بيجن  دمحأ   ) خألا مهسأر  ىلع  ناكو 

ناوخإلا تاقيقش  ضرعتسي  ذخأو  يتبغرب ، هتحتاف  اخس  يف  هلزنمب  ٍءاقل  يفو  هحتافأ ، نأ  ُتيأر  دقف  ناوخإلا  رسأب  ٍةديطو  ٍةلص 
لاعت ..يتخأ  يدنع  يديس  اي  صالخ   " حرم ٍبولسأ  يف  ينئجاُفي  هب  اذإو  نهل ، يحايترا  مدعو  نهضعب ، ِفورظب  ٍملع  ىلع  يندجوف 

نأ طرتشاف  ةقفاوملاب ، هتبجأف  ًةأجافم ، تناكو  مون ،" ةرجح  كل  زهجنو  نولاصلا ، مقط  يدأ  ..سولفلا  مه  شاعنتمو  كل ، اهزوجأ 
ىلع ينباجأف  مهب - ٍةفرعم  ىلع  هنأل  زيزعلا - دبع  لالج  خألاب  ُتلصتاف  اهتايح ، نع  ٍءيش  ِةفرعمب  قثوتسأ  نأ  ُتدرأو  كلذ ، متو  اهارأ ،
نأ ىلع  سورعلا  لهأ  عم  ُتقفتاو  تقفاوف ، يتدلاو  ُتحراصو  معنملا ، دبع  خألل  يبحو  يتقثل  اهب  جاوزلا  ُتررق  اًريخأو  يتلئسأ ،

سورعلا تلقتنا  مث  سرام ، يف  الإ  جرخي  ملو  رياني 1954 ، يف  اهقيقش  لاقتعا  ببسب  متي  مل  هنأ  ريغ  رياني 1954م ، يف  ءانبلا  نوكي 
". يف 1/6/1954م فافزلا  مت  نأ  دعب  ةريحب - ريماطملا - يبأ  ىلإ  يعم  ِةايحلل 

 

نحملا ىلع  ربص 

أدب ىتح  نيملسملا  ناوخإلا  ةعامج  لحب  يف 8/12/1948م  عاُذي  اشاب  يشارقنلا  ءرازولا  سيئر  رارق  دكي  مل 
ثيح ةنحملا ؛ هذه  يف  اولقتعا  نيذلا  دحأ  وه  ناك  نجسلا ، مهعاديإو  ناوخإلا  لاقتعا  يف  يسايسلا  سيلوبلا 

نويع لقتعم  ىلإ  لحر  مث  روطلا  لبج  ىلإ  مث  بتسكياهلا  ىلإ  لحر  مث  روهنمد  نجس  يف  ٍمايأ  ةسمخ  ىضق 
هذه يفو  هللا ، ىلع  لكوتلا  نسحو  ربصلا  يناعم  اهيف  ملعت  ةسردم  نع  ةرابع  لاقتعالا  ةرتف  تناكو  ىسوم ،

هطاشن فانئتسا  ىلإ  ىرخأ  ًةرم  دوعيل  هنع  جرُفأ  موي 5/3/1950م ، ءاسم  يفو  بتسكياهلا ، ىلإ  لحر  ءانثألا 
روهنمدب هناوخإ  عدو  يفف 20/9/1950م ، لمعلل ، هتدوع  دعب  هيلإ  لقن  يتلا  ناكملا  يهو  ديعصلا ، يف  يوعدلا 

.هتايح نم  ًةديدج  ًةلحرم  أدبتل  ديعصلا  ىلإ  هجوتو 

 

يف لمعي  لاز  ام  وهو  ةروثلا ، تماق  ىتح  اًرباص  ًابستحم  لظو  ديعصلا ، ندم  يف  يوعدلا  لمعلا  يف  طشن 
ةداعإب اًرارق  ةروثلا  ةدايق  سلجم  ردصأ  نأ  دعب  ةريحبلاب  ريماطملا  يبأ  ىلإ  ىرخأ  ًةرم  لُقن  ىتح  وفدإ 

يبأ ىلإ  داع  دقو  نيملسملا ، ناوخإلل  مهئامتنا  ببسب  ىرخأ  نكامأل  مهدالب  نم  اولُقن  نيذلا  نيفظوملا 
.م ماع 1953 ريماطملا 

 

تددُش ناوخإلا  نم  فالآلا  لاقتعاو  يف 26/10/1954م ، ةيشنملا  ةثداح  تثدحو  ةروثلا  لاجرو  ناوخإلا  نيب  ةقالعلا  تءاس  نأ  دعبو 
دحأ نإ  ىتح  دالوألل ، زبخلا  ريفوت  رذعت  ةجردل  ٍةيلام  ٍةمزأل  ضرعتو  ةدامح ، موك  شيتفت  ىلإ  لُقن  مث  لمعلاو ، تيبلا  يف  هيلع  ةباقرلا 

ببسب هترسأ  ىلعو  هيلع  ًةريرم  مايألا  ترمو  ربصلا ، هتميش  ناك  كلذ  نم  مغرلابو  لجألاب ، زبخلا  مهل  يرتشي  ناك  نييسايقلا 
هنأل هلاقتعا  متو  هلزنم  اهيف  رصوُح  يتلاو  ةليل 8/9/1965م ، تناك  ىتح  ةمئادلا  ةبقارملل  هيف  نويحي  اوناك  يذلا  يسفنلا  قيضلا 
لبقتساو منهج  باوبأ  هيلع  تحتُف  ثيح  يبرحلا ؛ نجسلا  ىلإ  لحرو  هلهأ  عدوو  طباضلا ؛ لوق  دح  ىلع  ىلع 60 % ديزت  ةبسنب  ريطخ 

مث مايأ  دعب  هنع  جرُفأو  هعم  ققح  يبرحلا  نجسلا  لخاد  يفو  يدينه ، كوربمو  ناحطلا  دماح  جاحلا  هعم  لقتعاو  برضلاو ، جيباركلاب 
ٍحيرصتب الإ  ةدامح  موك  رداُغي  الأ  هنم  بلط  ىتح  ةبقارملا  هيلع  تددش  هجورخ  دعبو  هليبس ، تلخأ  مث  روهنمد  ثحابم  هعم  تققح 

لبق ًانايحأ  تارايزلا  يغلت  خيشلا  رفك  ثحابم  تناك  خيشلا  رفكب  هلهأل  هترايز  ءانثأ  هنأ  قييضتلا  ةجرد  تلصوو  ثحابملا ، نم  ٍقبسم 
اوناك لب  ايموي  هيعدتسي  ناكو  ريرحتلا ، ةيريدم  ثحابم  بتكم  صاصتخا  ىلإ  هفلم  ليوحت  مت  ةميزه 1967م ، دعبو  هلهأ ، ىري  نأ 

.هتيبو هلمع  يف  ايموي  هيلع  نوددرتي 

 

يف هنم  ىندأ  مه  نمم  هئالمزل  اًسوءرم  راص  ىتح  ناوخإلل  هئامتنا  ببسب  اهنم  َمِرُح  هنكل  تالقنتو  ةيقرت  ةكرح  نم  رثكأ  تردص 
رفكل لُقنو  هتيقرت  تمتو  نيشتفملا  دحأ  ديسلا  سابع  ذاتسألا  هل  طسوت  ىتح  ربصلا ، ىلع  ىبرت  دق  ناك  هنكل  لهؤملاو ، ةيمدقألا 

تاباطخلا لك  هل  رضحي  نأ  هنم  بلط  امك  عوبسأ  لك  ًةرم  هيلإ  روضحلاب  هربخيل  مليوس  ليبن  طباضلا  هاعدتسا  لقتنا  نأ  دعبو  خيشلا ،
.يواكم معنملا  دبع  ذاتسألا  هرهص  نم  هيلإ  لصت  يتلا 

 

هرهصو وه  هلاقتعا  مت  ىتح  بابشلا  طسو  هللا  ةوعد  غيلبت  يف  طشن  رصانلا  دبع  تومو  ماع 1969م ، خيشلا  رفكل  هلاقتنا  دعبو 
ةروصنملا نجس  ىلإ  هلجن  لحُر  امك  ديعس  روب  نجس  ىلإ  هليحرت  متو  ربوتكأ 1981م ، يف  نسح  هلجنو  ىرخأ  ًةرم  معنملا  دبع  ذاتسألا 

.ةرط ىلإ  هنمو 
هيلع درف  جوعم ،" ركفب  بابشلا  ىلع  مترطيس  مكنأل  مكنم  مقتنيح  انبر  متنأ  : " ةفاج ٍةجهل  يف  طباضلا  هل  لاق  هيلع  ضبقلا  ءانثأو 
نم ٌددع  هعم  لقتعا  دقو  بابشلا ،" فطاوع  طبضل  ٍدهج  نم  انلذب  مك  نوملعت  متنأف  ...اهلاق  كريغ  نأ  ول  : " ًالئاق ناميإو  ٍةميزعب 

.روهش ةرشع  دعب  هنع  جرُفأ  ىتح  نجسلا  يف  لظو  دياز ، ىسومو  ديجملا  دبع  داؤف  دمحم  روتكدلا  لاثمأ  خيشلا  رفك  ناوخإ 

 

عادو ةظحل 



هللا ىلص  لوسرلا - هب  ءاج  يذلا  حيحصلا  مهفلا  ىلع  مهيبُريو  بابشلا  ملُعي  ةظفاحملا  عوبر  نيب  لقنتي  ذخأ  لقتعملا  نم  هجورخ  دعب 
ٍصالخإو بح  لكب  اهولمحو  هللا  ِةوعدب  اونمآ  نيذلا  هناوخإ  هنواعو  بابشلا  سوفن  يف  هسرغ  ىلع  انبلا  مامإلا  لمعو  ملسو - هيلع 

.خيشلا رفك  لخاد  ترشتنا  ىتح  اهب  اوضهنو 

 

هبر راوجب  قحل  ىتح  اهقارف  ىلع  ًانيزح  اهل  اًركذتم  لظو  ايندلا  مومه  هنع  ففُخت  تناك  يتلا  هتايح  ةكيرش  تلحر  يفو 30/7/1990م ،
ويام يف  يواكم  معنملا  دبع  ذاتسألا  قيرطلا  ىلع  هقيفرو  هرهص  امهب  قحل  ىتح  ةدودعم  تاونس  ِضمت  مل  امك  موي 17/11/1992م ،

.م 1998
.هناوضرو هللا  ةمحر  اًعيمج  مهيلعف 

 

-----------

: عجارملا

.م 2000 ،1421ه ،ـ ةيمالسإلا رشنلاو  عيزوتلا  راد  ةنمؤملا ، فوفصلا  نيب  تايموي  عشيعش : وبأ  يلع  - 1

.م 2005 ةيمالسإلا ، رشنلاو  عيزوتلا  راد  نيملسملا ، ناوخإلا  خيرات  نم  قاروأ  زيزعلا : دبع  نيمأ  ةعمج  - 2

.عشيعش وبأ  نسح  روتكدلا  عم  يصخش  ثيدح  - 3

-------
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