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كلمـة سعادة  رئيس األركـان
اللواء الركن حمد بن علي العطية

اأبنائي الأعزاء خريجي الدفعة الثامنة...
لعله من اأ�سباب ال�سرور والب�سر اأن ن�ؤكد، يف هذه املنا�سبة الكرمية،  دواعي �سعادتنا وفخرنا بكم، ونحن  نحتفل بتخريجكم يف 
كلية اأحمد بن حممد الع�سكربة، وان�سمامكم اإىل ق�اتنا امل�سلحة القطرية والأجهزة الأمنية الأخرى، وه� الأمر الذي نفعله يف 
هذا الت�قيت من �سهر يناير من كل عام؛ حيث تتخرج دفعة جديدة لرتفد الدولة يف ق�اتها امل�سلحة واأجهزتها الأمنية بزاد ثري 
ومتميز من اأبناء ال�طن الذين تدرب�ا وتعلم�ا وفق اأرقى معايري التدريب الع�سكري والتعليم الأكادميي يف الأفق اخلليجي والعربي 

والدويل. 
ومما ل �سك فيه اأن مثل هذا الإجناز العظيم يف هذه الكلية الفتية واملتميزة، ما كان له اأن يك�ن على هذا النح� من التفرد، وهذه 
الهيئة من الإحكام والدقة والتميز ل�ل الرعاية الكرمية ل�سيدي ح�سرة �ساحب ال�سم� ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري البالد 
املفدى القائد العام للق�ات امل�سلحة – حفظه اهلل تعاىل ورعاه – ورعاية �ساحب ال�سم� ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين ويل العهد 
الأمني ونائب القائد العام؛ حيث تعهدا الكلية بالرعاية واملتابعة والبذل والعطاء؛ مما اأمكنها من ال��س�ل اإىل هذا امل�ست�ى الرفيع 

ع�سكريا واأكادمييا؛ ال�ساأن الذي يجعلنا نفخر به اأمام العامل كله. 
اإن هذا احلفل املبهج لنا بتخريجكم الي�م، اإمنا ه� ثمرة جهد وعرق ع�سكري واأكادميي يبذله القائم�ن على قيادة هذه الكلية؛ 
حيث مل ياأل�ا جهدا يف البحث والتنقيب، والفكر والتخطيط من اأجل ال�ق�ف بكم ولكم على اأحدث تقنيات التدريب الع�سكري 
وفن�نه  واأرقى  الربامج الأكادميية؛ عرب التعاون مع الكليات الع�سكرية العاملية مثل الكلية الع�سكرية الربيطانية )�ساند هري�ست( 

التي ُيطبق منهجها يف الكلية، والكلية الع�سكرية الأمريكية )و�ست ب�ينت( وغريهما من الكليات اخلليجية والعربية.
يف هذا ال�سدد، فاإن قيادة الكلية قد عمدت اإىل اإحداث التط�ير ال�سامل يف بنية الكلية الأ�سا�سية حيث تط�رت البيئة التعليمية من 
م وُجهزَّ بالقاعات والأجهزة واملرافق وفق اأرقى امل�ا�سفات واملعايري العاملية  مِّ حيث املناهج والربامج والل�ائح يف مبنى تعليمي �سُ



لينا�سب التخ�س�سات الأكادميية والتدريبية املتعددة يف الكلية ويف العل�م الع�سكرية 
وال�سرطية مع نخبة خمل�سة ومتميزة من اأع�ساء هيئة التدري�س. كما اأن النه�سة 
الع�سكرية  والثكنات  التدريب  ميادين  م�ست�ى  على  الكلية  ت�سهدها  التي  العمرانية 
مت�سي على قدم و�ساق متطلعًة اإىل متامها وفرادتها يف اأقرب وقت ا�ستجابًة لالإرادة 

والت�سميم والعزمية التي ل تلني من القيادة ال�اعية واحلكيمة.
لقيادتنا  منا  وف��اًء  وتفاٍن؛  واإخال�س  بحب  نفعله  اإمنا  كله،  ذلك  نبذل  ونحن  اإننا 
باأعلى واأغلى  الر�سيدة وولًء لها. ويف هذه اللحظة ال�ستثنائية من كل عام نتقدم 
اآيات العرفان والتهنئة ل�سيدي ح�سرة �ساحب ال�سم� ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين 
ثاين  اآل  بن حمد  وال�سيخ متيم  امل�سلحة،  للق�ات  العام  القائد  املفدى  البالد  اأمري 
ويل العهد الأمني ونائب القائد العام للق�ات امل�سلحة بتخريج هذه الدفعة امل�فقة 
كما  الدولة.  يف  الأمنية  واأجهزتنا  امل�سلحة  لق�اتنا  ق�يًا  دعمًا  لتك�ن  تعاىل  باإذنه 
وجميع  واملدربني  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  و�سباطها  الكلية  لقيادة  بال�سكر  اأتقدم 
املنت�سبني لكلية اأحمد بن حممد الع�سكرية على ما بذل�ه من جهد وعرق م�ؤكدين 
اأنهم على قدر امل�س�ؤولية املن�طة بهم يف هذا ال�سرح العظيم. ف�سريوا على بركة اهلل 
تعاىل، يحفظكم يف خطاكم ممتلئني بالأمل والتفاوؤل والت�سميم، فه� �سبحانه معكم 

يحفظكم وي�فقكم، وه� من وراء الق�سد.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة قائد الكلية
دفعة  بتخريج  الي�م  نحتفل  اأن   ! ج�انحنا  بني  وت�سكن  تْغُمُرنا  �سعادة  من  اأعظَمها  ما 
يهلُّ  الكلية  اأيام  من  ي�م  اإنه  الع�سكرية.  حممد  بن  اأحمد  كلية  الرجال؛  م�سنع  من  جديدة 
علينا كل عام، فيه ح�ساد اجلهد والعرق، وقطف ثمار اجلد والكفاح اليانعة. يف هذا الي�م 
ال�سعيد نحتفل ونحتفي بتخريج الدفعة الثامنة. فهنيئًا لهم ولأهليهم، وهنيئًا ملن�س�بي الكلية 
بهم وهنيئًا لنا جميعًا، اأن تقدم الكلية اإىل قيادتنا الر�سيدة وق�اتنا امل�سلحة واأجهزة الدولة 
لني  القتال، م�ؤهَّ باأعلى مراتب الإعداد والتدريب على فن�ن  زين  اأوفياَء، جمهَّ الأمنية رجاًل 
النتماء  درجات  اأ�سمى  �سدورهم  اأعماق  يف  را�سخًة  والأكادميية،  الع�سكرية  العل�م  باأرقى 
وال�لء هلل ثم ال�طن و�سم� الأمري املفدى، قادرين على الذود عن تراب ال�طن العزيز اإعالًء 

لقيم العزة والكرامة واحلق، وتعزيزًا مل�سرية ال�طن الناه�سة.      
واأقول لأبنائي اخلريجني: هااأنتم قد اأنهيتم مرحلًة مهمًة من حياتكم يف الت�سلُّح بالعلم 
الأمُل  يحدوكم  والطم�ح،  والعزمية  والعرق  اجِلدُّ  فيها  امتزج  والتدريب،  والإعداد  واملعرفة 
اإ�سهامًا  والعطاء،  البذل  املزيد من  الإ�سرار على  اآفاق  القدم وحملِّقًا يف  ثبات  منطِلقًا من 

يف بناء حا�سر را�سخ وم�ستقبل واعد اإن �ساء اهلل تعاىل. والي�م- واأنتم َتْخُط�ن اأُوىل عتبات حياتكم العملية- اأَ�ُسدُّ على اأيديكم 
ة ال�ستعداد والتفاين يف اأداء  لتحر�س�ا كلَّ احلر�س على اأن تك�ن�ا دائمًا عند ح�سن ظن وطننا وقيادتنا وثقتها فيكم، وعلى اأَُهبَّ

ال�اجب، وفاًء حلق ال�طن عليكم.   
وتغتنم الكلية بكل من�س�بيها هذه الفر�سة ال�سانحة لتعاهد اهلل وال�طن وقيادتنا الر�سيدة، اأن تبذل حا�سرًا وم�ستقباًل كلَّ 
اجلهد يف »�سناعة« رجال ميتلك�ن نا�سية العلم واأعلى مهارات الإعداد الع�سكري، ويزهدون يف اأرواحهم، دفاعًا عن ال�طن واأمنه 

ورفعته.  
وامتنانًا من هذه الكلية الفتية وخريجيها ومن�س�بيها، نرفع اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان اإىل �سيدي �ساحب ال�سم� ال�سيخ 
حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري البالد املفدى، و�سم� ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين ويل العهد الأمني، و�سعادة رئي�س الأركان، على 

رعايتهم الكرمية ودعمهم امل�ف�ر للكلية، لت�ؤدي ر�سالتها والدور املن�ط بها، بخطى واثقة وهمة عالية وعزمية ل تلني.  
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

عميد ركن
حمد اأحمد علي النعيمي
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 السيف والقلم
 

الر�ؤيــة
ذات  الع�سكرية  الكليات  اأف�سل  بني  من  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  ت�سبح  اأن 
يف  ال�سامية  للروؤية  وفقا  بها  املن�ط  ال�طني  الدور  ت�ؤدي  اأن  و  الأكادميي،  التخ�س�س 

اإن�سائها وتط�يرها.

الر�سالـة
اإعداد كفاءات وطنية ع�سكرية م�ؤهلة تاأهياًل علميًا وع�سكريًا ل�سد احتياجات القطاعات 

الع�سكرية والأمنية املختلفة وتط�ير م�ست�ى الأداء فيها. 

املهمـــة
اإعداد وتاأهيل املر�سحني لكت�ساب وتنمية ال�سل�ك وال�سفات الع�سكرية ال�سرورية التي 
الأخرى  الأمنية  الداخلية والأجهزة  امل�سلحة ووزارة  الق�ات  للعمل ك�سباط يف  ت�ؤهلهم 

بكفاءة وفعالية.
دورات  تدريب  تتمثل يف  ثان�ية  مهمة  اإليها  اأ�سندت  للكلية،  الأ�سا�سية  املهمة  اإطار  ويف 
ال�سباط اجلامعيني واملر�سحني والفنيني الع�سكريني وذلك بالتن�سيق مع مديرية معاهد 

التدريب والدورات.
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لمحة تاريخية

حفظ  ه�  وتط�رها،  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  وج�د  يعترب   •
الآباء  لرتاث  و�س�ن   ، املجيد  وما�سيها  امل�سلحة  ق�اتنا  لرتاث 

والأجداد، وه�حتُمل للم�سئ�لية وقيادة ركب التط�ر العلمي واملهني .
على  بناًء   ،1996 عام  يف  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  اأن�سئت   •
ت�جيهات كرمية باإن�ساء كلية ع�سكرية تك�ن مهمتها اإعداد مر�سحي 
ال�سباط من اجلي�س وال�سرطة وتاأهيلهم علميا  وعمليا . وكان ذلك 
اآل ثاين  ال�سيخ حمد بن خليفة  ال�سم�  ترجمة لروؤية ح�سرة �ساحب 
اأمري البالد املفدى القائد العام للق�ات امل�سلحة القطرية يف  » اإن�ساء 

كلية ع�سكرية كربى للخليج العربي«.  
•  بناًء على ذلك، قامت جامعة قطر ببناء اجلانب الأكادميي وتنفيذه 
بالت�ازي مع  الكلية عام 1996 وملدة ع�سر �سن�ات وذلك  اإن�ساء  مند 
له م�ست�ى  ي�سهد  الذي  امل�ست�ى،  العايل  الع�سكري  والتدريب  التعليم 

خريجي الكلية امل�ج�دين بقطاعات الدولة الع�سكرية والأمنية.
�سدر  وال�ستقاللية،  التخ�س�س  مبداأ  على  وتاأ�سي�سا   2006 عام  •  يف 
درجة  متنح  واأن  اأكادمييا   الكلية  با�ستقالل  ال�سامي  الت�جيه 
هذا  يف  ال�اردة  الأكادميية  التخ�س�سات  اأحد  يف  البكال�ري��س 
وبذلك  ال�سرطية.  اأو  الع�سكرية  العل�م  دبل�م  اإىل  بال�سافة  الت�جيه 
تعليم  تقدمي  اإىل  ت�سعى  تعليمية  ع�سكرية  م�ؤ�س�سة  الكلية  اأ�سبحت 

ع�سكري واأكادميي ذي ج�دة، وملتزم باملعايري املعتمدة .
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1996/11/5

2003/9/27

1999/9/24

2006/1/3

2001/1/24

2006/2/7

2001/9/25

1996/12/13

2004/1/7

2005/9/11

قرر ح�سرة �ساحب ال�سم� ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري 
البالد املفدى اإن�ساء كلية ع�سكرية تت�ىل مهمة اإعداد مر�سحني 
�سباط )جي�س و�سرطة( ليلتحق�ا بعد تخرجهم �سباطًا عاملني 

يف وحدات الق�ات امل�سلحة وال�سرطة على اأن يك�ن�ا م�ؤهلني علميًا 
ومهنيًا على م�ست�ى التحديات املعا�سرة يف العامل.

بتاريخ ا�ستقبلت الكلية الدفعة الرابعة 
من مر�سحيها وكانت ت�سم مبع�ثني من 

الق�ات امل�سلحة ووزارة الداخلية.

ا�ستقبلت الكلية الدفعة الثانية من 
مر�سحيها وكانت ت�سم مبع�ثني من 

الق�ات امل�سلحة ووزارة الداخلية.

ت�سرفت الكلية برعاية 
�سم� ويل العهد الأمني -حفظه اهلل- حلفل 

تخريج الدفعة الثالثة من مر�سحيها. 

ت�سرفت الكلية برعاية 
�سم� اأمري البالد املفدى )حفظه اهلل (

حلفل تخريج الدفعة الأوىل من مر�سحيها.

اأ�سدر �سم� ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين 
حفظه اهلل ويل العهد الأمني ورئي�س 

املجل�س الأعلى للتعليم ت�جيهاته ال�سامية 
لهيئة التعليم العايل لالعرتاف بدرجة 
البكال�ري��س يف الكلية وا�ستقالل الكلية 

ا�ستقالًل اأكادمييًا كاماًل عن جامعة قطر.

ا�ستقبلت الكلية الدفعة الثالثة من 
مر�سحيها وكانت ت�سم مبع�ثني من 

الق�ات امل�سلحة ووزارة الداخلية.

ا�ستقبلت الكلية الدفعة الأوىل من 
مر�سحيها وكانت ت�سم مبع�ثني من 
الق�ات امل�سلحة ووزارة الداخلية. 

ت�سرفت الكلية برعاية 
�سم� ويل العهد الأمني -حفظه اهلل- 

حلفل تخريج الدفعة الثانية من 
مر�سحيها. 

ا�ستقبلت الكلية الدفعة اخلام�سة من 
مر�سحيها وكانت ت�سم مبع�ثني من 

الق�ات امل�سلحة ووزارة الداخلية وجهاز 
اأمن الدولة.



2006/9/2

2010/12/26

2007/9/22008/1/31

2013/1/31

2010/1/27

2007 /2/19

2011/1/262012/1/31

ا�ستقبلت الكلية الدفعة ال�ساد�سة من 
مر�سحيها وكانت ت�سم مبع�ثني من 

الق�ات امل�سلحة ووزارة الداخلية وجهاز 
اأمن الدولة.

اأ�سدر �سم� ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين 
نائب الأمري ويل العهد القرار الأمريي 
رقم )45( ل�سنة 2010 بتنظيم الكلية 

وق�سى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ 
�سدوره واأن ين�سر يف اجلريدة الر�سمية .

ا�ستقبل���ت الكلية الدفع���ة ال�سابعة 
من مر�سحيها وكان��ت ت�سم مبع�ثني 
من الق�ات امل�سلحة ووزارة الداخلي���ة 

واحل��ر�س الأم��ريي و ق����ات الأمن 
الداخ��لي )خل�يا(، بال�سافة اإىل 

مبع�ث��ني من دولة الإم���ارات العربي���ة 
املتح���دة و�سلطنة عمان.

حتت رعاية
 �سم� ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين ويل 

العهد - نائب القائد العام، احتفلت الكلية 
بتخريج الدفعة الرابعة من مر�سحيها. 

يف هذا الي�م وحت�ت
 رعاية �سم� ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين ويل العهد - نائب القائد 

العام، حتتفل الكلية بتخريج الدفعة الثامنة من مر�سحيها.

حت�ت رعاية 
�سم� ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين ويل 

العهد - نائب القائد العام، احتفلت 
الكلية بتخريج الدفعة اخلام�سة من 

مر�سحيها.

احتفلت الكلية مبرور ع�سر �سن�ات على 
اإن�سائها بح�س�ر �سعادة ال�سيخ عبد اهلل 
بن نا�سر اآل ثاين وزير الدولة لل�س�ؤون 
الداخلية و�سعادة الل�اء الركن حمد 

بن علي العطية – رئي�س اأركان الق�ات 
امل�سلحة وح�سد من قادة الق�ات
 وال�حدات يف الق�ات امل�سلحة.

حت�ت رعاية 
�سم� ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين ويل 

العهد - نائب القائد العام، احتفلت الكلية 
بتخريج الدفعة ال�ساد�سة من مر�سحيها.

حت�ت رعاية
 �سم� ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين ويل 

العهد - نائب القائد العام، احتفلت الكلية 
بتخريج الدفعة ال�سابعة من مر�سحيها.
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عميد ركن
نا�سر عبد الرحمن مراد اجلابر

عميد ركن
عبد اهلل عبد الرحمن حممد الكعبي

م�ساعد قائد الكلية وكبري املعلمني

عميد ركن
حمد اأحمد علي النعيمي

قائد الكلية

عميد ركن
�سعيد حمد حممد النعيمي

مدير التن�سيق

قيادة الكلية

رائد
نبيل �سرور �سعد العبداهلل
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مالزم اأول
ن�اف عبدالعزيز عبداهلل العطية

رائد
علي ع��س علي منالن احلبابي

مالزم
ماجد اأحمد ماجد العرابيد ال�سه�اين

مالزم
حممد اأحمد اجلعل

حممد جهام الك�اري
احلا�سب الآيل
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كتيبة المرشحين
احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني .. 

اأما بعد،،
بعد اأن اأ�سبحت كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية حقيقة ماثلة واأثبتت مقدرة فائقة يف تخريج 
�سباط ذوي قدرة وكفاءة عالية بعد تخرجهم وحتى و�سلت لتخريج الدفعة الثامنة هذا العام 
ما جعلها اإحدى اخليارات اجلاذبة ل�سباب دولتنا الفتية قطر وكل ذلك يدل على املجه�د الكبري 
املبذول يف �سبيل التط�ير والعمل اجلاد اإداريًا وميدانيًا على امل�ست�ى الأكادميي والع�سكري وما 
زلنا كٌل يف جماله ي�سعى للم�اكبة والتط�ير من اأجل ِرفعة هذا الكيان الذي اأخذ م�قعه املميز 

يف منطقتنا بل وتعدى ذلك.
ون�سبًة للتنظيم الفائق الذي مت ت�زيع املهام فيه على الأجنحة والإدارات يف الكلية فيعد من 

�سميم واجبات الكتيبة ما يلي:
1. الإدارة وال�سيطرة والإن�سباط فيما يخ�س الطلبة املر�سحني.

2. الإ�سراف على تنفيذ الربامج واخلطط التدريبية.
3. العم��ل عل��ى غر�س الروح القيادي����ة وال�لء للق������ادة.

الإداري��ة  بالأم�ر  يتعلق  فيما  العمل  اأ�سل�ب  تنظم  التي  والأوام���ر  التعليمات  اإ�سدار   .4
والإن�سباطية.

للن�ساط  بالإ�سافة  م�ستمرة  ب�سفة  املر�سحني  للطلبة  التدريب  �سري  على  الإ���س��راف   .5
الريا�سي، الجتماعي، الثقايف.

6. اإ�ستقبال املر�سحني املنت�سبني اجلدد يف الكلية ومتابعة اإكمال جتهيزاتهم.
7. تقدي������م الت�جي���ه لكاف��������ة الطلب���������ة املر�س����حني.

8. التن�سيق مع الأجنحة والإدارات الأخرى فيما يخ�س الطلبة املر�سحني.
9. رف�ع تقارير دورية �سن�ية و�سهرية عن كل مر�سح بالكتيبة اإىل قائد الكلية. 

ر لها كل اجله�د ومن اأهمها امل�ساهمة يف رفع م�ست�ى القدرات القيادية للطلبة  وهناك عدة مهام اأخرى تعمل الكتيبة من اأجلها وت�سخِّ
املر�سحني عن طريق تنظيم الندوات الع�سكرية العلمية واملحا�سرات املتخ�س�سة وكذلك ت�ساهم الكتيبة يف ت�ا�سل الطلبة املر�سحني مع 
املجتمع من خالل امل�ساركة يف املنا�سبات والفعاليات ال�طنية املختلفة ولذا وجب علينا ك�سباط واأولياء اأم�ر اأن ننمي هذه الروح ال�طنية 
املر�سح م�اطنًا م�سئ�ًل وم�ساهمًا مع  الطالب  لي�سبح  ن�سعى بكل اجله�د  واأن  الإمكانيات  لها جميع  �ُسِخَرت  والتي  املر�سح  الطالب  لدى 

جمتمعه ولديه ولًء لعقيدته واأ�سالته وقيادته وفخ�رًا ب�طنه وقادرًا على امل�اكبة والتط�ر.
وما زلنا نبذل كل اجلهد يف �سبيل رفع كفاءة اأبناءنا الطلبة حتقيقًا لروؤية �ساحب ال�سم� اأمري البالد املفدى و�سم� ويل عهده الأمني من 
اإن�ساء هذه الكلية ول يف�تنا هنا الإ�سادة ب�سعادة رئي�س الأركان وقائد الكلية لالإهتمام والت�جيهات الكرمية لنا ونحن اإن �ساء اهلل على 

العهد ما�س�ن.

عقيد ركن
حممد عبداهلل الفطي�س املري

قائد كتيبة املر�سحني
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مقدم ركن
عبد الهادي حممد تريحيب الهاجري

مقدم ركن
طالب عنرت كردي املنخ�س املري

رائد
مبارك فرحان املهندي

رائد )بحري(
علي مبارك علي الك�اري

رائد
�سامل مبارك �سامل الن�ميي الهاجري

رائد
عبداهلل �سايف ث�اب القحطاين
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مالزم اأول
جمعة فهد جمعة الك�اري

نقيب
جا�سم عبداهلل هالل اخلليفي

نقيب )ج�(
عبداهلل �سعد فهد ال�سهلي

نقيب
�سعد عبدالرحمن �سعد الدرهم
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مالزم اأول
حمد علي عبداهلل املهندي

مالزم اأول
عبدالعزيز حممد الب�عينني

مالزم اأول
نا�سر حممد الف�سالة

مالزم اأول
�سليمان جربان م�سع�د القحطاين
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مالزم اأول
عبداهلل نبيل �سرور العبداهلل

مالزم اأول
�سعيد علي ت�مي املري

مالزم اأول
خالد عبداهلل حيي ال�سليطي

مالزم اأول
تركي مفلح القحطاين
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مالزم اأول
عبداهلل علي نا�سر الهاجري

مالزم اأول
حممد احمد حممد احلميدي

مالزم اأول
علي را�سد علي عبداللطيف املهندي
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عميد ركن
فهد مبارك عبد اهلل اخليارين
قائد جناح التدريب الع�سكري

جناح
 التدريب 
العسكري

الي�م  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  حتتفل  والبهجة  الفرح  من  اأج���اء  ظل  يف 
بتخريج دفعة جديدة من ال�سباط )الدفعة الثامنة( لين�سم�ا اإىل �سف�ف ق�اتنا امل�سلحة 
اأربع  مدى  على  وع�سكري  اأكادميي  وتاأهيل  تدريب  فرتة  بنجاح  اأنه�ا  اأن  بعد   ، البا�سلة 
�سن�ات. وخالل هذه ال�سن�ات الأربعة مروا بتجارب من�عة مت اإخ�ساعهم لها يف �سبيل 

�سقل وتط�ير قدراتهم ال�سخ�سية وال�ظيفية.
ويف هذا ال�سياق يعترب جناح التدريب الع�سكري العقل املدبر والذراع املنفذ لكل ما 
يخ�س التخطيط والتنفيذ من اأجل عملية تدريبية ناجحة. فيق�م جناح التدريب ب��سع 
اخلطط التدريبية ال�سن�ية ب�سكل متدرج ُتبنى كل مرحلة تدريبية على ما �سبقها لل��س�ل 
اإىل حتقيق الأهداف التدريبية املحددة م�سبقًا. ومن ثم يق�م اجلناح بالإ�سراف والت�جيه 
درجات  اأعلى  على  يتم  ذلك  كل  الح��رتاف.  من  م�ست�ى ممكن  باأعلى  التدريب  لتنفيذ 
التعاون والتن�سيق مع عمادة ال�س�ؤون الأكادميية ل�سمان عدم تعار�س اجله�د املبذولة من 

قبل اجلانبني .
وان�سجامًا مع الت�جيهات ال�سامية لتط�ير مفاهيم واأ�ساليب التدريب فقد مت تاأ�سي�س 

عالقات متميزة مع اأكادميية �ساندهري�ست الع�سكرية الربيطانية حيث يجري حاليًا تبادل الزيارات التدريبية لتبادل اخلربات 
ولتط�ير مناهج التدريب لتت�افق مع اأحدث املعايري العاملية. وتعترب الدفعة الثامنة هي الدفعة الثالثة التي مت تدريبها وفق مناهج 
من�سجمة ومتطابقة مع ما يتم تنفيذه يف �ساند هري�ست. ويف ذات ال�قت مت تاأ�سي�س عالقات تبادل اأكادميي تت�سمن زيارات متبادلة 
للمر�سحني مع اأكادمييات ع�سكرية يف كل من ال�ليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا واليابان. حيث يتم التعاي�س بني املر�سحني خالل 

تلك الزيارات بالإ�سافة اإىل امل�ساركة يف بع�س التمارين امليدانية التي يجري تنفيذها خالل فرتات الزيارات.
ليتم   . ق�ة  اأوتينا من  ما  بكل  وتعزيزه  لتط�يره  ن�سعى  �سيبقى هدفًا  اأكفاء  لي�سبح�ا �سباطًا  املر�سحني  وتاأهيل  تدريب  اإن 
تخريج قادة قادرين على العمل يف �سف�ف ق�اتنا امل�سلحة واإكمال امل�سرية باإذن اهلل حتت القيادة الر�سيدة ل�سيدي �ساحب ال�سم� 

اأمري البالد املفدى وويل عهده الأمني حفظهما اهلل ورعاهما ، واملتابعة امل�ستمرة من قبل �سعادة رئي�س الأركان .
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مقدم ركن
عبد العزيز �سالح حممد ال�سليطي

مقدم
�سالح حممد ح�سني الكربي

رائد
را�سد م�سفر حمد ال�سه�اين الهاجري

رائد
خالد مدل�ل الدو�سري

نقيب
�سامل جابر حممد الأخن
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نقيب
ارحمه جهام ارحمه الك�اري

مالزم اأول
�سعد جرب م�سافق احلمادي الرويلي

مالزم اأول
عبد املجيد مذهان ع�ده ال�سمري

مالزم اأول
علي هادي الهاجري

مالزم اأول
ح�سن را�سد العتيبي

نقيب
مبارك �سعيد مبارك ال�سليطي
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مالزم اأول
نا�سر حممد نا�سر اآل ثاين

مالزم اأول
جا�سم حممد �سيار حممد التميمي

مالزم اأول
عبداهلل م�سل�س اخليارين

مالزم
نايف حممد حممد �سعيد الك�اري

مالزم )ف(
حممد ف�سل اهلل املكي

مالزم )ف(
عبداملاجد حمج�ب م�سطفى
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الدكت�ر
اأحمد عبد احلميد الرفاعي

مالزم )ف(
علمي �سيد ح�سني كامل

الدكت�ر
طارق خريت احمد فرحات

الدكت�ر
اأحمد اإبراهيم اإ�سماعيل ن�سر

الدكت�ر
اأمين اأحمد حافظ



29

رائد
ماثي� ريت�سارد

رائد
حمم�د حممد طالب ال�سعدي

رائد
ج�رج باتريك

مالزم
م�سطفى ب� يعق�بي

الضباط المعارين بكلية أحمد بن محمد العسكرية
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عميد ركن
جمعة فرج متعب الكبي�سي

قائد جناح الإدارة والإمداد

 ) الثامن���ة  الدفع����ة   ( خريج��ى  اأبنائ��ي  جلمي������ع  اخلال�س���ه  التهنئ��ه  اأوجه��ه    
وكذلك اإل����ى الذي����ن �ساهم���ا فى جن���اح ه��ذه امل�سي�����رة  .

 فى البداية  ل�ل الإمداد لهزمت جي��س وهلكت . وظه�ر ذلك فى احل�رب العاملي�ة 
الأمل��اين  اجلي�س  هزم  الإم��داد  �سعف  ب�سبب  مل��سك�  الأمل��ان  زحف  اأثناء  الثانيه 

وكذلك ح���رب العلمني ، �سم���ال اإفريقي��ا ه��زم روميل وال�سبب نق���س الإم���داد .
اأو تعليم��ي  اأى عم��ل تدريب��ي  التي ت�سان��د   يعترب هذا اجلن����اح الذراع املم��دودة 
تق����م به الكلي����ة بالداخل اأواخلارج . بالدع���م الالزم جلمي���ع الإدارات والأق�س�����ام 

بك���ل ال��سائل والإمكانات املتاح���ة لدي���ة . 
 واأن ه���ذا اجلن������اح يعم������ل على مدار ال�ساع�ة  لدفع عجلة التط�ر والت�ق�دم للكلية 
وللعلم اأن  ه�ذا العم���ل ل ي��رى بالعي��ن املجردة لكن���ه اأ�سا�س  لنج��اح جميع امله���ام 

والتدري��بات الع�س�كرية. 
  خ��الل هذه ال�سن��ه مت تط����ي��ر ورف����ع الكف���اءة الت�سغيلي���ة لالأق�سام بخربات فنية 
متخ�س�س�ة  فني���ة  م�ست�دع�ات  وفتح  الهيكلة  واإع��ادة  عالية،  كفاءة  ذات  ومهنية 
جمي�ع  و�سيانة  بالكلي��ة  املي��اه  �سبك���ة  وم��د  ال�سغرية.  واملعدات  الآليات  وم�سغ��ل 

املرافق وجتهيز �سال��ة طع�����ام ملرتب املرك��ز الطب��ي. 
رئي�س  و�سعادة  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  لقائد   � اهلل  بعد   � الف�سل  ويع�د 
املف��دى  البالد  اأمري  ال�سم����  �ساح��ب  ل�سيدى  ولئي  اأقدم  اخلتام  وفى  الأرك��ان 

القائ��د الع��ام للق�ات امل�سلح��ة و�سيدي �سم� ويل العه��د نائ��ب القائ����د الع����ام.

جناح
 اإلدارة واإلمداد
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مقدم
جمعة �سلطان �سعد امل�سيفري

مالزم اأول
احمد حممد ابراهيم ال�سيب

مالزم اأول
حممد فرحان �سديد الدو�سري

مالزم
اإ�سماعيل حممد ي��سف ح�سني

مالزم اأول
حمم�د حممد  ح�سني احللبدي

مالزم
عبداجلليل زين عبده مثنى

مالزم
اأحمد حممد علي زين العرقبان
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المركز الطبي

بغر�سه��ا  تف�س��ل  التي  والركائز   2030 قطر  لروؤي�ة  حتقيق�����ا 
ركي���زة  كان���ت  املفدى.   البالد  امي����ر  ال�سم����  �ساح���ب  ح�س��رة 
ال�سحة من اه���م تلك الغرا�س التي �س����ف تثمر نظاما متكام���ال  
من  اجل���دة  م�ست�يات  باأعلى  خدماته  يقدم  ال�سحي���ة  للرعاية 
�سحية  �سيا�سة  ت�جهها  وخا�سة،  عامة  �سحية  م�ؤ�س�سات  خالل 
القت�سادية  اجل�انب  وتراقب  م���حددة  معايري  تت�سم���ن  وطنية 
والجتماعية واملالية والإدارية والفنية للنظام.  وقد ترجمت هذه 
امل�سلحة   لق�اتنا  الرك��ان  رئي�س  �سعادة  من  كت�جيهات   ال��روؤي��ة  
ب�سرورة النه��س بالقطاع ال�سحي يف م�ؤ�س�ستنا الع�سكرية  والعمل 
خلدمة  العاملية  واخل��ربات  الطبية  الأمكانات  اح��دث  ت�فري  على 

منت�سبي ق�اتنا امل�سلحة وعائالتهم.
باأن�ساء  �سعادته   من  التكليف  �سرف  لنا  كان  املنطلق  هذا  ومن   
املركز الطبي لكلية احمد بن حممد الع�سكرية وليك�ن مركزا طبيا 
ا�ست�ساريا وت�سخي�سيا وجمهزا باحدث التجهيزات الطبية وعلى ان 

يدار ب�سراكة طبية مع احدى امل�ست�سفيات العاملية .

ر�ؤيتـنـــــــــــــــا
التقدم  ت�اكب  متميزة  متكاملة  طبية  خدمة  تقدمي  يف  ال�سدارة 

الطبي العاملي.

ر�سالتنـــــــــــا
تقدمي خدمة طبية متميزة واآمنة ذات ج�دة عالية وبكلفة معق�لة 
مع اللتزام بالتط�ير والتح�سني امل�ستمر وال�ستخدام الأمثل للم�ارد 
املتاحة من خالل الك�ادر الطبية امل�ؤهلة والتقنيات احلديثة بهدف 
امل�ساهمة الفعالة يف رفع م�ست�ى الرعاية ال�سحية يف كلية احمد بن 

حممد الع�سكرية و ق�اتن����������ا امل�سلحة .

قيمنـــا اجلوهرية
• العمل بروح الفريق. اأوًل.                            • املري�س 

• احرتام قيم وخ�س��سية املر�سى.
• امل�سداقي�ة وامل�ساءل�ة .                          • ال�سب�ط والرب����������ط.

• تر�سيخ الثقافة ال�سحية. 
يخدم  متكاماًل  م�ست�سفى   ���� اأ�سمل  منظ�ر   ���� م��ن  امل��رك��ز  يعترب 
)بالتن�سيق  وعائالتهم  امل�سلحة  الق�ات  ومنت�سبي  الكلية  منت�سبي 
مع اخلدمات الطبية بالق�ات امل�سلحة(، و�سيفتتح على مرحلتني. 
املرحلة الأوىل مت النتهاء منها �� بحمد اهلل �� بت�سييد مبنى م�ساحته 

تزيد عن 4000 مرت مربع فيه عدة اأق�سام هي: 
ق�سم الأ�سعة )الأ�سعة املقطعية، والأ�سعة ال�سدرية الرقمية، واأ�سعة 
ال�س�نار(.   ( �س�تية  الف�ق  امل�جات  ووح��دة  الرقمية،  البان�راما 
الت�سخي�سية  التجهيزات  ب��اأح��دث  )جم��ه��ز  اإكلينيكي  خمترب 
)قيا�س  القلب  فح�س  )خمترب  تخ�س�سية  خمتربات  الالزمة(، 
جهد القلب و تخطيط وت�س�ير تلفزي�ين للقلب عن طريق امل�جات 
تخ�س�سية  ع��ي��ادات  ال�سمع(،  فح�س  خمترب  �س�تية(،  ال��ف���ق 
)عي��ادة القلب وال�سرايني، عي���ادة اجلراحة العامة، عي���ادة الكلى 
طب  عي���ادة  ال�سماء،  والغدد  ال�سكري  عي���ادة  الب�لية،  وامل�سالك 
واملناظري،  اله�سمي  اجلهاز  عي����ادة  الباطنية،  عي���ادة  الأ�سرة، 
عي����ادة ف�سي�ل�جيا الأع�ساب، عي����ادة الإر�ساد والت�جيه النف�سي، 
عي����ادة التغذية، عي����ادة الآلم املزمنة، عي����ادتي اأ�سنان، عي����ادة 
والأذن  الأن��ف  عي��ادة  العي�ن،  جراحة  عي��ادة  العظام،  جراحة 
عيادة   ( ال��زوار  كبار  عي������ادات  اجللدية(،  عي������ادة  واحلنجرة، 
اأ�سنان وعيادة طب عام (، وحدة تفتيت احل�سى يف الكلى، وحدة 
طبيعي  ع��الج  مركز  العملي����ات،  ق�س�م  العظام،  ه�سا�سة  قيا�س 
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عقيد )طبيب(
طارق مبارك �سعد القعاطري املن�س�ري

مدير املركز الطبي

متخ�س�س ي�فر العالج الفيزيائي لطالب ومنت�سبي الكلية فقط.
ق�س����م ط�ارئ )يعمل على مدار ال�ساعة ويتك�ن من ق�س����م ا�ستقبال احلالت الطارئة، وق�س����م 
املالحظة، وعي������ادة الطبيب املناوب(، مركز اإ�سعاف احلالت الطارئة )مك�ن من فريق اإنق���اذ 
طبي متخ�س�س ويخدمه عدة �سيارات اإ�سعاف منها ذات الدفع ثنائي للطرق املعبدة، و اأخرى 
ذات الدفع الرباعي للطرق ال�عرة، و�سيارات الإ�سعاف ال�سريع (، مهبط هليك�برت )لالإخالء 
ال�سريع للحالت الطارئة ج�ًا من واإىل املركز الطبي(، ق�س��م تعقي��م )للتعقيم ح�سب املعايري 
فح��سات  خدمات  املركز  ي�فر  �س�ف  ال�سابقة،  الطبية  اخلدمات  اإىل  وبالإ�سافة  الدولية(. 
الطبي  والفح�س  تعاقداتهم،  ولالأفراد عند جتديد  امل�ستجدين،  للمر�سحني  ال�سحية  اللياقة 
حالت  يف  اجلماعي  التطعيم  )وت�سمل  ال�سحي  والتثقيف  ال�قائي  العالج  وخدمة  ال�سن�ي. 
التعامل معها، و�سمان  و  املعدي��ة  بالأمرا�س  والإ�سابة  العدوى  والإبالغ عن  واملراقبة  الأوبئة، 
الطبي������ة،  الن�سائح  وتقدمي  الكلية،  ومع�سكرات  ثكنات  يف  اجليدة  ال�سحية  الظروف  ت�فر 

والإ�سراف على الأغذي�����ة املقدمة لطالب ومنت�سبي الكلي���ة و�سمان �سالمته.
كما �سينظم املركز حما�سرات طبية، ويعقد دورات ق�سرية يف الإ�سعافات الأولية ويف اإجراءات 
ال�سحة ال�قائية والثقافة ال�سحية. و�سيعمل ق�سم العالقات العامة فيه على اإ�سدار جمالت 

التمارين  و  للمناورات  الطبي  الإ�سن����اد  املركز  �سي�فر  وكما  امل�سلحة.  بالق�ات  املخت�سة  اجلهات  مع  بالتعاون  تثقيفية  وكتيبات  طبية 
الع�سكري�ة لدورات املر�سحني، والقيام باأي مهام اأخرى ت�كل اإليه من قبل ال�سلطات املعنية ح�سب الإمكانيات والقدرات املتاحة. 

لكبار  اأجنحة  و�سي�سم خم�سة  مربع،  م�ساحة3000 مرت  الق�سرية  لالإقامة  اأحدهما  مبنيني  اإن�ساء  يتم  �س�ف  الأوىل  املرحلة  ويف خالل 
الزوار، و�سبعة غرف كبرية للمر�سى، وق�سم العناية املركزة، واملبنى الآخر مك�ن من العيادات الولية للطلبة ، ق�سم خدمات ال�سعاف، 

ق�سم ف�سي�ل�جيا الع�ساب و  املخازن الطبية .
اأما املرحلة الثانية ف�س�ف تبداأ خالل عام  2013 بت�سييد بناء اإ�سايف م�ساحته 15000 مرتًا مربعًا، يحت�ي على 60غرفة تن���ي���م داخلي 
امل�سلحة، غرفتي عمليات كربى، وحدتي مناظري  الق�ات  ال�سخ�سيات يف  لكبار  �س�ي�ت  الطبية، خم��س غرف  الأجهزة  باأحدث  جمهزة 
متقدمة، وحدة عالج بالأوزون تت�سع لأربعة ع�سر مري�سًا، وحدة جراحة وت�سحيح الب�سر)الليزك(، وحدة الليزر للجراحات اجللدية، 

 .)MRI( خم�س عي����ادات ا�ست�سارية لالأطب�����اء الزائ���رين، وق�س���م اأ�سع���ة الرن���ني املغناطي�سي
بالإ�سافة اإىل ق�سم اخلدم�ات امل�سان����دة )مغ���ا�سل طبي�����ة ، اق�سام ال�سيانة،احلا�سب الآيل ،  الكافترييات،  امل�سرحة الطبية ، وغريها(. 
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رئي�س فنيني )طبيب(
اأمينة ارحمة الب�عينني

طبيب
عالء علي ع��س اهلل

مالزم اأول )طبيب(
خل�د را�سد ال�سبيعي

طبيب
فين�ج اأحمد
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)طبيب( زائر
�سميح العقاد

)طبيب( زائر
م�سطفى عبد الق�ي

)طبيب زائر(
حمم�د احمد حممد عبداحلميد

)طبيب( زائر
براديب ج�رج ماثي�
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الدكت�ر
خالد نا�سر اخلاطر

عميد ال�س�ؤون الأكادميية امل�سدر  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  بكلية  الأكادميية  ال�س�ؤون  عمادة  متثل 
الرئي�س للعل�م واملعرفة يف التخ�س�سات العلمية التي متنحها الكلية خلريجيها.

التط�ير  يف  م�سريتها  ت�ا�سل  الأكادميية  ال�س�ؤون  وعمادة  العام  هذا  وياأتي 
والتحديث بدعم من قيادة الكلية وكافة وحداتها.

وتنظر عمادة ال�س�ؤون الأكادميية لي�م التخرج على اأنه وقت قطف ثمار جهد 
على مدار �سن�ات لرفد خمتلف اأجهزة الدولة بكفاءات ع�سكرية م�سلحة بالعلم 

الأكادميي يف التخ�س�سات الأربعة التي تقدمها الكلية.
ولقد كان اهتمام عمادة ال�س�ؤون الأكادميية مبعايري اجل�دة من�سبًا على كل 
عنا�سر العملية الأكادميية من برامج وخطط درا�سية وا�ستكمال الهيئة التدري�سية 
تط�ير  على  وت�سجيعهم  التخ�س�سات  خمتلف  يف  املتخ�س�سة  الكفاءات  من 
اأدائهم واإجراء الأبحاث العلمية، وال�ستفادة  من الإمكانيات املتاحة والعمل على 

تط�يرها وكذا امل�سى قدمًا يف م�سرية العتماد الأكادميي .

عمادة
 الشؤون 
األكاديمية
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الدكت�ر
عزت حممد البحريي

كما اأن عمادة ال�س�ؤون الأكادميية ت�ؤكد دائمًا على اأهمية ت�ثيق عالقات التعاون م�ساعد عميد ال�س�ؤون الأكادميية
العلمي والأكادميي بني امل�ؤ�س�سات العلمية داخل الدولة وخارجها، ودعم التعاون 
يدفع  الذي  ال�ساأن  وال��دويل،  الإقليمي  املحيطني  املناظرة يف  الكليات  مع  ال�ثيق 

بالكلية اإىل م�ساف التميز عربيًا ودوليًا.
ور�سالة  روؤية  حتقيق  على  ين�سب  الأكادميية  ال�س�ؤون  عمادة  اهتمام  جل  اإن 
الكلية بتخريج طالب م�ؤهلني اأكفاء من كلية ع�سكرية ذات طابع اأكادميي ت�سعى 
ال�طني  الدور  ت�ؤدي  واأن  الأكادميية  الع�سكرية  الكليات  اأف�سل  من  تك�ن  اأن  اإىل 

املن�ط  بها وفقًا للروؤية ال�سامية يف اإن�سائها  وتط�يرها.

       ون�ساأل اهلل تعاىل اأن يدمي اخلري على هذا البلد الطيب املعطاء .
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قسم القانون

الدكت�ر
جمال خليل الن�سار
رئي�س ق�سم القان�ن

الدكت�ر
اأن�ر حممد �سدقي امل�ساعدة

الدكت�ر
حممد �سعيد اأحمد ا�سماعيل 

أعضاء
 الهيئة 
التدريسية
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الدكت�ر
حممد عرفان اخلطيب

اأ.د
اأحمد ربيع
اأ�ستاذ زائر

الدكت�ر
ب�سار غازي اآل فخري

الدكت�ر
عبدال�سالم هما�س

اأ�ستاذ زائر
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الأ�ستاذ الدكت�ر
عادل حرح��س �سالح املفرجي

رئي�س ق�سم اإدارة الأعمال

الدكت�ر
زكريا �سعد جاد الرب حجازي

قسم إدارة األعمال

الدكت�ر
وليد حممد عبد العزيز

الدكت�ر
ب�ميدين قبايلي

الدكت�ر
الفا�سل تيمان اإدري�س

اأ�ستاذ زائر

أعضاء
 الهيئة 
التدريسية
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قسم المحاسبة

الدكت�ر
جالل حممد العطار
رئي�س ق�سم املحا�سبة

الدكت�ر
فتحي فرج زوبيك

الأ�ستاذ الدكت�ر
اأحمد حمم�د حممد ي��سف

الدكت�ر
زهري عمرو دردر

الدكت�ر
عبيد اأحمد عبيد عبد الن�ر
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قسم نظم معلومات الحاسوب

الأ�ستاذ الدكت�ر
عبد املالك احلاج ب�لعرا�س

رئي�س  ق�سم نظم معل�مات احلا�س�ب

الدكت�ر
اأحمد �سعيد العبد

الدكت�ر
عالء الدين عبد القادر اجلنابي

أعضاء
 الهيئة 
التدريسية
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الدكت�ر
حممد ال�سالح حامدي

الدكت�ر
حممد الأزهر �سعيدي

الدكت�ر
يا�سر التيجاين علي م�سطفى

الأ�ستاذ
عادل �سم�س الدين عمر الأمني
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قسم العلوم المساندة

الدكت�ر
حمدي عبد اهلل ال�سرقاوي
رئي�س ق�سم العل�م امل�ساندة

الدكت�ر
يعق�ب علي جانقي علي

الدكت�ر
حممد �سيد عرتان

اأ�ستاذ زائر

الدكت�ر
عبد الرحمن عبد ال�سالم حمم�د

الدكت�ر
رافد �سعيد عبد الرزاق العاين

أعضاء
 الهيئة 
التدريسية
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وحدة اللغة اإلنجليزية

الأ�ستاذ
دوجيت لم�نت بارتلي

الأ�ستاذ
جنيب ال�سن��سي

الأ�ستاذ
�سعيد ي��سف عبد اهلل

الأ�ستاذ
اإدورد مايكل بار�س�ل
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المدربون

المدربون





لوحة شرف 
األوائل املتفوقون يف الكلية



لوحة شرف 
األوائل املتفوقون يف الكلية
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اأول الدفعة -  حامل �سيف ال�سرف 
مر�س���ح �ساب������ط

�سامل �سعيد حمد املري
وزارة الداخلية

ثالث الدورة 
مر�س���ح �ساب������ط

عبداهلل حممد عبداهلل النعيمي
القوات امل�سلحة

ثاين الدورة 
مر�س���ح �ساب������ط

جا�سم حممد جا�سم الكواري
القوات امل�سلحة

الدفعة األولى
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اأول الدفعة -  حامل �سيف ال�سرف 
مر�س���ح �ساب������ط

را�سد حممد عبداهلل النعيمي
القوات امل�سلحة

ثالث الدورة 
مر�س���ح �ساب������ط

علي را�سد حمد علي �ستان
القوات امل�سلحة

ثاين الدورة 
مر�س���ح �ساب������ط

فواز الأمعط خملف ال�سمري
القوات امل�سلحة

الدفعة الثانية
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اأول الدفعة -  حامل �سيف ال�سرف 
مر�س���ح �ساب������ط

علي حممد عبداهلل اآل �سفران
القوات امل�سلحة

ثالث الدفع���ة 
مر�س���ح �ساب������ط

را�سد �سريع را�سد الكعبي
وزارة الداخلية

ثاين الدفع���ة 
مر�س���ح �ساب������ط

نواف حممد ح�سن العتيبي
وزارة الداخلية

الدفعة الثالثة
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اأول الدفعة -  حامل �سيف ال�سرف
مر�س���ح �ساب������ط

عبد اهلل حمد حممد علي العذبي
القوات امل�سلحة

ثالث الدفع���ة 
مر�س���ح �ساب������ط

علي عبد اهلل علي حمد اآل فهيدة
القوات امل�سلحة

ثاين الدفع���ة 
مر�س���ح �ساب������ط

حمد حممد حمد ع�ستل احلبابي
القوات امل�سلحة

الدفعة الرابعة
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اأول الدفعة -  حامل �سيف ال�سرف 
مر�س���ح �ساب������ط

حمد عبد اهلل �سالع حممد الربيدي
القوات امل�سلحة

ثالث الدفع���ة 
مر�س���ح �ساب������ط

جرب فهد جرب �سعيد النعيمي
وزارة الداخلية

ثاين الدفع���ة 
مر�س���ح �ساب������ط

�سعيد علي �سامل اآل �سفران املري
القوات امل�سلحة

الدفعة الخامسة
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اأول الدفعة -  حامل �سيف ال�سرف 
مر�س���ح �ساب������ط

�سعود مقبل فهد فالح القحطاين
وزارة الداخلية

ثاين الدفعة 
مر�س���ح �ساب������ط

عبد الرحمن حمد علي الفهيد الهاجري
الق�ات امل�سلحة

ثالث الدفعة 
مر�س���ح �ساب������ط

�سلطان جابر طالب حمد حنزاب
الق�ات امل�سلحة

الدفعة السادسة
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اأول الدفعة -  حامل �سيف ال�سرف 
مر�سح �سابط

مبارك غامن مبارك البو�سعيد اخليارين
الق�ات امل�سلحة

ثاين الدفعة 
مر�س���ح �ساب������ط

يحيى حممد حمدان الناعبي
�سلطنة ُعمان

ثالث الدفعة 
مر�س���ح �ساب������ط

عبداهلل �سلطان نا�سر البوعفرة الكواري
ق�ات الأمن الداخلي )خل�يا(

الدفعة السابعة



ً
ّ
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اأول الدفعة 
مر�سح �سابط

حممد را�سد بخيت الهويل النعيمي
احلر�س الأمريي

ثاين الدفعة 
مر�سح �سابط

من�سور ن�سراهلل من�سور الفهدي
�سلطنة ُعمان

ثالث الدفعة 
مر�سح �سابط

عبدالعزيز حممد اأحمد العبداهلل اآل ثاين
القوات امل�سلحة

األوائل المتفوقون في النتيجة المشتركة
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األوائل المتفوقون في التخصصات المختلفة

الأول يف العلوم الع�سكرية
 الأول يف تخ�س�ص القانون

الأول يف اللياقة البدنية
مر�سح �سابط - احلر�ص الأمريي

حممد را�سد بخيت الهويل النعيمي

الأول يف العلوم ال�سرطية
مر�سح �سابط 
وزارة الداخلية

حمد عبداهلل حيي بوغامن ال�سليطي

الأول يف تخ�س�ص اإدارة الأعمال
الأول يف الكفاءة القيادية

مر�سح �سابط - �سلطنة ُعمان
من�سور ن�سراهلل من�سور الفهدي

الأول يف الرماية
مر�سح �سابط - احلر�ص الأمريي

علي حممد علي املريزيق املري

الأول يف تخ�س�ص نظم معلومات احلا�سوب
مر�سح �سابط -دولة الإمارات

حممود مبارك �سعيد ن�سيب اأجتبي

الأول يف تخ�س�ص املحا�سبة
مر�سح �سابط - احلر�ص الأمريي

�سلطان حممد عبداهلل زيد اآل حممود
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خريجو القوات المسلحة

مر�سح �سابط
عبدالعزيز حممد اأحمد العبداهلل اآل ثاين

تخ�س�س نظم معل�مات احلا�س�ب

مر�سح �سابط
حممد علي حمد حمد عفيفه

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
�سعد حممد مبارك حمد الهاجري

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
�سقر علي حممد جملي املجلي

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
�سامل عبداهلل حممد را�سد ال�ارد

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
عمر حممد �سعد عمر النعيمي

تخ�س�س اإدارة اعمال
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مر�سح �سابط
جمعه اإبراهيم جمعه املالكي اجلهني

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
عبداهلل علي �سامل �سعيد اخلليفي

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
عبداهلل �سامل �سعيد حممد العيده

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
اأحمد تركي اإبراهيم العلي املعا�سيد

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
ح�سن عبداهلل ح�سن م�سبح الك�اري
تخ�س�س نظم معل�مات احلا�س�ب

مر�سح �سابط
طاح��س و�سام �سلطان �سعد الهاجري

تخ�س�س اإدارة اعمال
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خريجو القوات المسلحة

مر�سح �سابط
حمد را�سد حمد املنخ�س املري

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
فهد �سيف اهلل ح�سن احل�سن الكربي

تخ�س�س نظم معل�مات احلا�س�ب

مر�سح �سابط
عبداهلل را�سد عبداهلل را�سد العبيد

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
حممد را�سد �سقر را�سد املريخي

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
عبدالرحمن زايد اأحمد �سعد الك�اري

تخ�س�س نظم معل�مات احلا�س�ب
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مر�سح �سابط
جرب خالد �سالح جرب امل�سلم

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
فهد حممد عبداهلل اآل �ساهني ال�سليطي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
مر�سد جا�سم عبداهلل اآل اإبراهيم املهندي

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
�سعيد دخيل �سعيد علي ب��سلعه

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
عبدالرحمن اإبراهيم عبدالرحمن املغي�سيب

تخ�س�س حما�سبة
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خريجو القوات المسلحة

مر�سح �سابط
علي عبدالهادي في�سل عبداهلل الدو�سري

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
�سامل عبداهلل حمد �سالح الأح�ل

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
نايف نا�سر �سامل علي املح�سادي

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
حممد بخيت �سامل بخيت املهندي

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
اإبراهيم ي��سف اإبراهيم ماجد اخلليفي

تخ�س�س حما�سبة
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مر�سح �سابط
جمعه مبارك جمعه خمي�س اجلرب

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
حمد زايد حممد احل�ساوي ال�سه�اين

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
حممد حم�سن زايد العلم اخليارين

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
عي�سى �سيف عي�سى عي�سى الن�سر
تخ�س�س نظم معل�مات احلا�س�ب

مر�سح �سابط
حممد عي�سى مطر الربيعه الك�اري

تخ�س�س قان�ن
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خريجو القوات المسلحة

مر�سح �سابط
طالل م�سع�د حارب را�سد احلارب
تخ�س�س نظم معل�مات احلا�س�ب

مر�سح �سابط
عبداهلل عدنان عبداهلل هزمي ال�سادة

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
علي �سعيد حممد جلبع اخليارين

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
في�سل فهد زابن اآل زابن الدو�سري

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
بخيت جابر بخيت ث�يني اجلرب�عي

تخ�س�س اإدارة اعمال



69

مر�سح �سابط
حممد �سامل حممد الرزن ال�سه�اين

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
ثامر نا�سر علي املزايده النعيمي

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
حممد حمد را�سد احل�ساوي الهاجري

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
حممد ح�سن مهدي اآل ميع�س القحطاين

تخ�س�س اإدارة اعمال
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خريجو وزارة الداخلية

مر�سح �سابط
حمد عبداهلل حيي ب�غامن ال�سليطي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
حمد �سيف عيد �سيف النعيمي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
عي�سى �سالح عبداهلل خمي�س اخلليفي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
علي ح�سن علي احل�سن املهندي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
متيم حممد نا�سر اأحمد اآل ثاين

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
عبدالرحمن عبداهلل الدرمييح الكعبي

تخ�س�س قان�ن
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مر�سح �سابط
ح�سن اأحمد ح�سن املالكي اجلهني

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
خليفه علي خليفه حممد ال�ساده

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
جابر غامن علي الفهيد الهاجري

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
�سلمان حم�سن خالد حم�سن الكبي�سي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
عبدالرحمن حممد �سعيد حماد الدو�سري

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
علي خالد هزمي حممد ال�سادة

تخ�س�س قان�ن
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مر�سح �سابط
�سعد ح�سني حممد اآل ح�سني الكبي�سي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
ف�سل خليفة عبداهلل علي الف�سالة

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
علي حممد علي ح�سني الكبي�سي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
عبداهلل مبارك را�سد ال حباب الهاجري

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
نا�سر حممد عبداهلل املكاوين النعيمي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
�سلطان عبدالرحمن �سلطان الكعبي

تخ�س�س قان�ن

خريجو وزارة الداخلية
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مر�سح �سابط
مبارك حممد مبارك الرمزاين النعيمي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
�سعيد بخيت �سعيد �سريع الهاجري

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
عبداهلل حممد خليفة اأحمد ال�ساده

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
حممد عبداهلل خليفة الط�ار الك�اري

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل ال�رثان

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
فهد ماجد نا�سر م�سفر القحطاين

تخ�س�س قان�ن
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مر�سح �سابط
خليفه نا�سر حمد حممد الكبي�سي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
بدر عبداهلل حممد اأحمد احلمادي
تخ�س�س نظم معل�مات احلا�س�ب

مر�سح �سابط
مبارك ع�ي�سة خالد حممد الهاجري

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
اأحمد حلدان �سعد العجالن الكعبي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
�سع�د عبدالعزيز حممد ح�سني الكعبي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
اأحمد حممد ح�سن را�سد الذوادي

تخ�س�س قان�ن

خريجو وزارة الداخلية
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مر�سح �سابط
حممد �سعيد جربان خلف الكعبي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
غامن حممد غامن الهديفي الك�اري

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
اأحمد فهد جمعه البكر الك�اري

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
نا�سر جمال نا�سر الع�امي الهاجري

تخ�س�س قان�ن
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مر�سح �سابط
عبداهلل ح�سن حممد هندي الكعبي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
نا�سر خالد نا�سر القريني الهاجري

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
ح�سن جمال ح�سن خمي�س ال�سليطي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
حممد عبداهلل مبارك بن نايفة الهاجري

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
�سلمان نا�سر �سعيد حممد العيدة

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
حممد �سلطان نا�سر الب�عفرة الك�اري

تخ�س�س اإدارة اعمال

خريجو منسوبي )قوة األمن الداخلي/لخويا(
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مر�سح �سابط
عبداهلل �سعد �ساهني خلف املريخي

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
حممد را�سد من�س�ر را�سد اخلاطر

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
علي خليفة علي د�سمال الك�اري

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
�سامل ع�ي�سة �سامل �سامل حمد الك�اري

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
خالد ماجد عبداهلل نا�سر النعيمي

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
فالح حممد را�سد حممد الدو�سري

تخ�س�س حما�سبة
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مر�سح �سابط
حممد را�سد بخيت اله�يل النعيمي

تخ�س�س قان�ن

مر�سح �سابط
حممد ح�سني م�سلح ال�سكره الدو�سري

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
�سلطان حممد عبداهلل زيد اآل حمم�د

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
علي حممد اأحمد �سابت الدو�سري

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
حممد حمد حممد عي�سى الكبي�سي

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
را�سد حممد را�سد علي ال�سليطي

تخ�س�س حما�سبة

خريجو منسوبي الحرس األميري
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مر�سح �سابط
حممد ثامر علي ثامر املح�سادي

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
نا�سر اأحمد علي احل�سن املهندي

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
علي حممد علي املريزيق املري

تخ�س�س حما�سبة

مر�سح �سابط
غامن را�سد اآل علي املعا�سيد

تخ�س�س اإدارة اعمال

مر�سح �سابط
عي�سى ناجم ب�سري ناجم ال�سليطي
تخ�س�س نظم معل�مات احلا�س�ب

مر�سح �سابط
علي نا�سر علي م�سفر ال�سه�اين

تخ�س�س اإدارة اعمال
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مر�سح �سابط
حمم�د مبارك �سعيد ن�سيب اأجبتي
تخ�س�س نظم معل�مات احلا�س�ب

دولة الإمارات العربية املتحدة

مر�سح �سابط
جمعه را�سد عبداهلل غا�سب عبدويل

تخ�س�س اإدارة اعمال
دولة الإمارات العربية املتحدة

مر�سح �سابط
عمر �سعيد �سيف املزروعي

تخ�س�س اإدارة اعمال
دولة الإمارات العربية املتحدة

مر�سح �سابط
عبداهلل علي عبداهلل بحري احلمادي

تخ�س�س اإدارة اعمال
دولة الإمارات العربية املتحدة

مر�سح �سابط
�سعيد را�سد �سعيد را�سد �سريدي

تخ�س�س اإدارة اعمال
دولة الإمارات العربية املتحدة

مر�سح �سابط
من�س�ر ن�سراهلل من�س�ر الفهدي

تخ�س�س اإدارة اعمال
�سلطنة ُعمان

خريجو الدول الشقيقة
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نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

تمارين عسكرية )القاليل(



85



86

نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

تمارين عسكرية )القفز المظلي(



87



88

نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

تمارين عسكرية )المالحة(
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)االعتماد على النفس(
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نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

تمارين عسكرية )التشكيل(
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)الدفاع المدني(
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نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

تمارين عسكرية )خارجي(
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)تمرين شرطي(
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نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

تمرين خارجي )اليونان(
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نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

تمرين عسكري )بحري(
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نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

تمارين عسكرية
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نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

أنشطة مختلفة

بطولة قائد الكلية للرماية

اقامة معر�ص ال�سالح
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حفل تكرمي الطلبة املتفوقني

الكلية قائد  بحث  مناق�سة  بالدم• م�سابقة  • التربع 
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نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

أنشطة مختلفة

امتحان القدرات

التجول حظر  امل�ستجد• مترين  للمر�سح  يوم  • اخلم�سني 
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اليوم الوطني
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نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

ندوات ومحاضرات
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)لقاءات وزيارات(
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نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

زيارات الوفد
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نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

أنشطة رياضية
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نشاطات العام الدراسي 2012 - 2013

أنشطة رياضية



اعداد الطالب
عبدالعزيز حممد اأحمد اآل ثاين

ا�سرافالدكت�ر
حممد عرفان اخلطيب

البحث الفائز مبسابقة
 القائد للبحوث العسكرية للدفعة الثامنة
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مقدمة :
اأظهر �سجاعة وق�ة وذكاء وح�سن ت�سرف  الإ�سرتاتيجي وقد  املبدعة وفكره  ب�سبب عقليته  الفذ  القائد  اإختياري لهذا  لقد كان 
وطبق يف حروبه اأ�ساأليب ع�سكرية متن�عة وتكتيكات مبتكرة حيث كان امللك فريدريك مهند�سًا لإدارة احلروب ورجل التكتيك يف 
اأر�س املعركة وكان حماورًا �سيا�سيًا حمكنًا وخمطط اإ�سرتاتيجي بارع وقائد نه�س باأمته ودولته فكانت من اأق�ى الدول على جميع 
الأ�سعدة يف حياته ، جتارة و�سناعة وتعليما فكان هذا البحث نبذة لعر�س فن�ن القيادة امل�ستمدة من حياة ذلك الرجل البارع .. 

امللك فريدريك الأكرب من برو�سيا .

ولقد نهجت يف هذا البحث على اأن يكون :

املبحث الأ�ل :
ترجمة امللك فريدريك الأكرب وحياته الع�سكرية.

املبحث الثاين:
حروبـــــه وتكتيكاتـــه فـــي اإدارة املعـــــارك.

املبحث الثالث:
نقـاط ال�سعــف والقــوة لـدى القائـد فريدريـك.

املبحث الرابع: 
اخلامتــة والــدرو�ص امل�ستفــادة والتو�سيــات.
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 املبحث الأ�ل
 ترجمة امللك فريدريك الأكرب �حياته الع�سكرية

بامللك  امللقب  الأول  وليام  امللك فريدريك  اأب�ه  لأ�سرة ه�نزولرن  الثاين  فريدريك  امللك  ولد  �سنة 1712م  بربلني  يناير  يف 24 
اجلندي الذي بنى كيان الدولة الربو�سية،قا�سى امللك فريدريك الأكرب الأمرين خالل حياة والده ، حيث كان ينظر له اأب�ه اأنه 
وقارع  ق�يًا قهر  قائدا  الإبن املرتف  الق�س�ة �سنعت من ذلك  لكن هذه   ، امل��سيقى  اآلت  والعزف على  ال�سعر  فتى مرتف يحب 
الإمرباط�رية الرومانية املقد�سة و�سحق اجلي��س الأوروبية التي حتالفت �سده فقد حطم الرو�س والنم�ساويني يف معارك كثرية 
واأظهر براعة يف التكتيك احلربي خ�س��سا يف حرب ال�راثة النم�ساوية وحرب ال�سنني ال�سبع حيث كان الن�سر من ن�سيبه يف 

معظم الأوقات مع قلة تعداد جي�سه.
لقد نظر امللك فريدريك الأكرب اإىل الدولة ككل ولي�س يف اجلانب الع�سكري فقط فعلم اأن الدولة تبنى ب�سكل وحدة كاملة مع اإر�ساء 
ق�ى الإقت�ساد وتظافر التعليم وق�ة الإحتكام اإىل العدل والقان�ن وحماية ذلك بجي�س ق�ي على اأ�سا�س فكر متط�ر واإ�سرتاتيجية 
مميزة،لقد كان يراقب ال�زراء وخزينة الدولة حيث قام بالإ�سالح املايل واأن�ساأ دي�انا للمحا�سبات لي�ستطيع ح�سر وفح�س اأي 
�سرف مايل ومعاقبة املخالفني،ويف عهده اأختفى الف�ساد الذي اأنت�سر يف باقي البلدان الأوروبية، حيث عرف عنه الإقت�ساد املايل 
حتى يف منزله فكان متق�سفا ويروى اأن منزله كاأنه بيت حريف ول ت�جد لديه �س�ى ثالثة معاطف قدمية وحلة جندي واحدة ورداء 
ر�سمي كان يلب�سه دائما، قام باإن�ساء قان�ن جديد وه� قان�ن برو�س العام واألغى املحاكم التي ل �سرورة لها وخفف العق�بات وقلل 
من الإجراءات القان�نية و�سرع فيها وقرر اأن ل تنفذ الإعدامات اإل بت�سديق منه، وفتح فر�سة الإ�ستئناف اأمام امللك وكان هدفه 
يف كل هذا حماية الفرد من الظلم والطغيان الذي اإنت�سر يف ذلك ال�قت فكانت هذا الإجراءات التي اإتخذها امللك اأك�سبت املحاكم 

الربو�سية �سمعة وكفاءة يف كل اأوروبا واأ�سبحت من اأنزه املحاكم فيها)1(.
رقعة  و�سع  اإلزاميا حيث  التعليم  امللك عندما جعل  اأبيه  بها  قام  التي  التعليمية  الإ�سالحات  باإكمال  فقام  التعليمي  النظام  اأما 
التعليم وجعله عاما بحيث ي�سمل الأطفال من �سن اخلام�سة حتى الرابعة ع�سر)2(، بالن�سبة لالإق�ساد اإهتم بالزراعة ووزع البذور 
املي�سرة  القرو�س  لتقدمي  الت�سليف  امل�سارف وجمعيات  اأ�س�س   ، للمجتمعات اجلائعة  الطعام  وت�زيع  والقرى  املدن  بتعمري  وقام 
حلركة  امل�انئ  وو�سع  امل�سانع  واأن�ساأ  ال�سنائع  مدار�س  فتح  فقد  ال�سناعة  ناحية  من  واأما   ، الزراعة  ت�سجيع  بهدف  للفالحني 
وبهذه  الت�سدير  على  واألغى احلظر  اخلارجية  التجارات  على  الر�س�م  واألغى  للتجارة  و�سق طرق جديدة  والإ�سترياد  الت�سدير 

العقلية الفذة والنظرة ال�سم�لية للتط�ير اأدار امللك فريدريك جنم اأوروبا الالمع برو�سيا يف تلك احلقبة)3(.
(1) Hubatsch, Walther (1975). 1- Frederick the Great of Prussia: Absolutism and Administration LondonThames and Hudson. Adapted 

(2) Hans Aarsleff, “The Berlin Academy under Frederick the Great,” 2- History of the Human Sciences. Adapted, May 1989, Vol. 2 Issue. 

(3) Ritter, Gerhard (1936; english translation 1974). 3- Frederick the Great: A Historical Profile. P 178.   Berkeley: University of California Press.



112

 املبحث الثاين
حر�به �تكتيكاته يف اإدارة املعارك

لقد خا�س امللك فريدريك الأكربعدة حروب يف خمتلف اجلبهات وبرز اأ�سمه كقائد حمنك يف اأوروبا كلها ففي قتاله يف اأر�س 
املعركة مار�س تكتيكات ع�سكرية ذكية اإنت�سر على اإثرها يف معاركه رغم قلة جي�سه مقارنة باأعدائه . وبالنظر اإىل احلروب ط�يلة 
الأمد التي دخل فيها مع خمتلف الق�ى الأوروبية كحرب ال�راثة النم�ساوية بحربيها ال�سيليزية الأوىل والثانية وحرب ال�سن�ات 
ال�سبع ما كادت هذه احلروب تنتهي اإل وقد حقق طم�حاته وف�ق ما يت�قع كل هذا جل�سارته ومتيزه يف فن املفاو�سات وخططه 

احلربية. 
لذلك �سن�سلط ال�سوء على معركة يف كل حرب من هذه احلروب :

حرب الوراثة النم�ساوية 1740 -  1748 ) احلرب ال�سيليزية الأوىل ( :
الإمرباط�رية  اإمرباط�ر  ال�ساد�س  ت�سارلز  وفاة  بعد  احلرب  هذه  ن�سبت 
وريثة  ترييزا  على  حمايته  فريدريك  عر�س  حينما  املقد�سة  الرومانية 
الإمرباط�رية ب�سرط تنازلها عن �سطر من �سيليزيا فرف�ست ذلك فدخل 
اأن تنازلت  �سيليزيا واإحتلها بدون مقاومة وكانت من نتائج هذه احلرب 
ترييزا عن كل �سيليزيا تقريبا لفريدريك الأكرب بعد خ�سارتها يف معركتي 

م�ل�يتز و�س�ت��ستز)4(.

معركة �سوتو�ستز كمثال:
اأخت ترييزا على  حدثت يف 17 ماي� 1742 بني فريدريك وت�سالرز زوج 

الرغم من هج�م ت�سارلز على م�ؤخرة جي�س فريدريك حيث كانت الفر�سة �سانحة للف�ز يف املعركة حينما قام بن�سب املدافع جتاه 
اجلي�س الربو�سي لكن فريدريك قلب بخربته هذه امل�ازين فعمل على اإختيار م�قع مرتفع جتنبا لنريان مدافع ت�سارلز ومنطقة 
التقتيل ثم قام باإ�ستهداف العدو بكثافة نريان ليت�سنى لقائد فر�سان امليمنة ب�دن بروك بعمل اإلتفاف على فر�سان املي�سرة لدى 
اإلتما�س و عزل الفر�سان  اأن الأر�س �سعبة احلركة فقرر قطع  النم�ساويني وك�سرهم)5( بينما يف مي�سرة اجلي�س الربو�سي وجد 

(4)Carlyle, Thomas (1858). History of Friedrich II of Prussia, called Frederick the Great Adapted. London Chapman & Hall. 2 vols 

(5) Müller, Paul, Zur schlacht bei Chotusitz, 5- Berlin, 1905 , p 54.
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النم�ساويني املقتحمني لبلدة �س�ت��ستز عن جي�سهم فاأحدث فيهم مقتلة كبرية اأما يف القلب فلم ي�ستطع ت�سارلز التحرك البتة 
ب�سبب ف�سيل النريان املدرب جيدا لدى فريدريك وحينما تقدم فر�سان املي�سرة النم�ساويني قام فريدريك بالإلتفاف واإطالق 

النار بكثافة مما جعل ت�سارلز ين�سحب خا�سرا من املعركة تاركا يف بلدة » كزا�سالو » 18 مدفع غنيمة لفريدريك)6(.

حرب الوراثة النم�ساوية ) 1740 - 1748( احلرب ال�سيليزية الثانية  :
اأعدائها  وُهزم  ب�هيميا  اإنت�سرت ماريا ترييزا وت�جت ملكة على  اأن  بعد 
�سيليزيا  اإ�ستعادة  ترييزا  اأرادت  الإجنليز  حلفائها  قبل  من  الفرن�سيني 
امللك  فخا�س   1744 �سنة  يف  الثانية  ال�سيليزية  احلرب  بداأت  هنا  ومن 
فريدريك رغم قلة عدد جي�سة ثالثة معارك �سحق فيها ترييزا وحلفاءها 
من ال�سك�س�نيني اأجربتها على التنازل عن كل �سيليزيا ومقاطعة جالتز له.

معركة هوهينفريدبريج كمثال :
حدثت يف 4 ي�ني� 1745 اأر�سلت ترييزا جي�سا ملقاتلة فريدريك فاأحتل بخيالته اأر�سا حي�ية وه� تل ا�ستطاعت مدفعيته ق�سف 
الأ�سل�ب تط�ير  يعترب هذا  للهج�م)8(  املنحرف  النظام  اأ�سل�ب  بنف�سه وه�  اإ�ستحدثه  تكتيك  بتطبيق   وقام  العدو منه)7(  م�ساة 
لفكرة قدمية من اأ�سل�ب املعارك الإغريقي للهج�م على اأحد اأجنحة جي�س العدو حيث يعتمد على تكثيف ق�ة اأحد الأجنحة الذي 
القائد  يجعل  للعدو فقط مما  الأمامي  بتحييد اخلط  املتبقي من اجلي�س  ويكلف اجلزء  العدو  له من  املقابل  �سيهاجم اجلناح 
�ساحب عدد الق�ات الأقل يحرز تف�قا عدديا يف تلك اجلهة من املعركة لكن تطبيقها يحتاج اإىل ق�ات مدربة لت�ستطيع القيام 

مبناورات مطل�بة يف خمتلف الظروف.

(6)  Robert B. Asprey: 6- Frederick the Great: the magnificent enigma backinprint.com Nov 6 . p 256,2007 

(7)  http://www.civilizationstory.com/civilization/page.php?pageNumber=12282

(8)  Dennis E. Showalter. The Wars of Frederick the Great. 8- New York: Longman Publishing, 1996 p 83.
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حرب ال�سنني ال�سبع  1756 – 1763 :
ال�سابقني  احللفاء  الإجنليز  واإبرام  الثانية  ال�سيليزية  احلرب  نهاية  بعد 
ملكيته  بحق  تق�سي  اإتفاقية  وت�قيع  فريدريك  مع  منفردا  �سلحا  لترييزا 
ففكرت  قد خذل�ها  الإجنليز  حلفائها  اأن  ترييزا  وجدت  �سيليزيا  لإقليم 
طيلة هذه ال�سنني باإ�سرتداد �سيليزيا فتحالفت مع حاكمة رو�سيا اليزابيث 
انزعج�ا من فريدريك كثريا  الذين  الفرن�سيني  ومع  لفريدريك  الكارهة 
معارك  يف  الن�سر  وكان  الإجنليز،  اأعدائهم  األد  مع  ال�سلح  ابرامه  بعد 
عام 1757م  ن�فمرب  الفرن�سيني يف  لفريدريك حيث هزم  احلرب حليفا 
بروزباخ. واأحلق باجلي�س النم�ساوي الإمرباط�ري هزمية نكراء يف لي�ثان 
عام  ه�برت�سبريج  مبعاهدة  احلرب  انتهت  التاريخ،  ذلك  من  �سهر  بعد 

1763م، حيث بقيت اأغلب �سيليزيا لربو�سيا .

معركة ليوثني كمثال : 
حدثت هذه املعركة يف 5 دي�سمرب 1725،وهذه املعركة هي اأكرث املعارك اإظهارا لعبقرية امللك

 فريدريك الأكرب يف فن اإدارة املعارك، حيث اإ�ستخدم املناورات وا�ستغل الت�ساري�س للق�ساء على جي�س يف�قه كثريا يف العدد.
، و�سع  وفار�س  ب� 36000 جمند  تقدر  التي  وفار�س مقارنة مع ق�ات فريدريك  ب�80000 جمند  ت�سارلز  تقدر ق�ات  حيث كانت 
ت�سارلز )جي�س العدو( الفر�سان يف الأجنحة من اخللف وو�سع املدفعية اأمام وقام فريدريك بح�سد امل�ساة يف القلب والفر�سان 
يف الأجنحة بينما كان يح�سر لتجهيز مدافعه ، قام فريدريك مبناو�سة خمادعة بفر�سان اجلناح الأي�سر للجناح الأمين لت�سارلز 
والتي اإعرت�ست دورية اإ�ستطالع من فر�سان امليمنة لدى ت�سارلز فظن قائد امليمنة ل�ت�سي�سي اأن جناح امليمنة �سيك�ن امل�ستهدف 
من قبل فريدريك بهج�م النظام املنحرف امل�سه�ر عنه، فطلب من ت�سارلز تعزيز اجلناح الأمين ، لحظ ذلك فريدريك فان�سحب 

بخيالته خلف تل م�ازي لق�ات ت�سارلز بعيدا وخمتفيا عن اأنظارهم)9(.
ت�قع ت�سارلز اأن فريدريك �سي�ستهدف اجلناح الأمين لديه ، بعد ط�ل اإنتظار ت�سارلز لهج�م فريدريك املت�قع اإفرت�س اأن فريدريك 
ف�جئ بتعداد اجلي�س واأن�سحب ، يف حني اأن فريدريك كان يعد لالإلتفاف من خلف التل لالإنق�سا�س على اجلناح الذي مل يكن 
وقام  اإحتياط (  ق�ة  ك� )  التل  والفر�سان خلف  الهج�م عليه،اإ�ستاأنف فريدريك خطته ف��سع جزءا من اخليالة  ت�سارلز  يت�قع 

(9) Goodenough, Simon. Tactical Genius in Battle. Oxford: Phodian 9- Press, 1979 Adapted
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بالإلتفاف ب�سرعة مفاجئة ووا�سل ال�سغط على املي�سرة لت�سارلز فطالب نادا�سدي قائد املي�سرة لدى ت�سارلز بالدعم من الإحتياط 
لكنهم كان�ا يف امليمنة اآن ذاك)10(.

 مل يكن ذلك باحل�سبان لدى ت�سارلز وبينما كان يق�م باإ�سدار اأوامره جلي�سه بالت�جه ناحية جي�س فريدريك جن�با اإل وقد اإنتهى 
فريدريك من جتهيز مدافعه ، وا�سل الربو�سي�ن ال�سغط على اجلناح فاأجربوا عددا من امل�ساة على الرتاجع اإىل اخللف �سمال ، 
فكر ت�سارلز باآلية ي�ستطيع منها ك�سب ال�قت لإ�ستدعاء خيالته فقام بح�سد اجلن�د املرتاجعني مع جن�ده اأمامه يف لي�ثني ، اأثناء 
ذلك كان الربو�سي�ن ي�ا�سل�ن والتحم�ا مع امل�ساة وقام�ا بتحييد ما بقي من مدفعية النم�ساويني ول�س�ء حظ النم�ساويني كانت 

م�ساتهم املحت�سدة يف لي�ثني هدفا �سهال للمدفعية الربو�سية التي اأجربتهم على اخلروج من املدينة.
اأمر ت�سارلز ل�ت�سي�سي  بالهج�م على اجلناح الأي�سر املك�س�ف لفريدريك فاألتف ومعه جزء كبري من اخليالة اإل اأن فريدريك كان 
م�ستعدا لذلك فالفر�سان الإحتياطيني الذين تركهم خلف التل كان�ا جاهزين ، حيث قام�ا بهج�م معاك�س ومفاجىء على م�ؤخرة 

اخليالة نتج عن ذلك مقتل قائدهم ل�ت�سي�سي واإبادتهم جميعا. 
وقام فريدريك بال�سغط على ميمنة ت�سارلز متبعا ا�سل�ب النظام املنحرف للهج�م وكان اإنت�سارا �ساحقا لفريدريك حيث قتل 

22000 جندي وفار�س مقارنة بخ�سارته الب�سيطة)11( .

(10) Livesey, Anthony. Great Commanders and Their Battles. New York Macmillian Publishing, 1987 Adapted.

(11) Christopher Duffy. The Military Life of Frederick the Great. New York Atheneum Books, 1986 p 311 .
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املبحث الثالث
 نقاط ال�سعف �القوة لدى القائد فريدريك

نقاط ال�سعف :
•  يظهر ب�سفة عامة اأن فريدريك خا�س معظم معاركه بقلة تعداد يف اجلي�س وذلك ب�سبب التحالفات الكربى التي كانت �سده 

وقد يعد بع�س املحللني الع�سكريني اأن هذه نقطة �سعف لديه لكنه قام مبعاجلتها عن طريق ح�سن اإدارته وقيادته .
•  اإعتاد فريدريك تطبيق ) النظام املنحرف يف الهج�م ( يف معاركه ويرى ديني�س �س� والرت اأن هناك خط�رة يف تطبيقه ك�ن 

اأنه من املمكن اإحداث فج�ة بني جناحني اجلي�س وقطع التما�س بينهما)12(.
•  ويرى كري�ست�فر دويف اأي�سا اأن تطبيق ) النظام املنحرف يف الهج�م ( يجب اأن يك�ن مفاجئا للعدو فكان فريدريك يجهد 
ن�عا ما جي�سه بالزحف اأثناء الليل على هذا الن�سق اإىل �ساعات مبكرة من �سباح ي�م املعركة بحيث يحقق تلك املفاجاأة اأثناء 

الإلتحام مع العدو)13(.

نقــاط القــــوة :
التعداد نقطة ق�ة لديه بحيث كان جي�سة �سريع التحرك ومرن يف املناورات  قلة  جعل  فريدريك  اإ�ستطاع  �سابقا  تقدم  •  مثلما 

مقارنة بالق�ات التي تف�قه عددا.
اإ�ستطاع تطبيق تكتيك ) النظام  جي�س ذو طاقة حتمل �سديدة وذلك بالتدريب ال�ساق ول�ل ذلك ملا  ب�سنع  فريدريك  قام    •

املنحرف للهج�م ( الذي يتطلب الزحف ليال.
الإجنليز اأعداءه ال�سابقني عندما اأبرم اإتفاقية تق�سي بحقه يف ملكية  الثنائي مع  ويظهر ذلك يف �سلحه  بارعا  •  كان مفاو�سا 

اإقليم �سيليزيا قبل حرب ال�سنني ال�سبع.

(12) The Wars of Frederick the Great. p 101  Previous reference 8  

(13) The Wars of Frederick the Great. p 101  Previous reference 8  



117

املبحث الرابع 
اخلامتة �الدر��س امل�ستفادة �التو�سيات

لقد مات امللك فريدريك الأكرب )قاهر امللكات( تاركا ب�سمة جديرة بالإحرتام كملك وحد دولته وحماها بعبقريته الفذة واإبتكاره 
اأ�ساليب جديدة و�سن ق�انني ع�سكرية لزالت تطبق منذ ذلك احلني حتى ي�منا هذا .

وقد اإ�ستفادت من تكتيكاته الع�سكرية اجلي��س احلديثة واألف فيها عدة كتب ت�سمنت اأ�سل�به القيادي يف احلرب وتطبيقه لفن�ن 
وخطط ع�سكرية فذة .

وه� حلقة ذهبية يف عداد الق�اد الع�سكريني يف تاريخ الدول واحلروب.
ويف نهاية بحثي هذا ل بد اأن األقي ال�سوء على بع�ص التكتيكات احلربية والقوانني الع�سكرية التي طبقها :

الإغارة  ي�ستخدم يف دوريات  الذي ل يزال  ناق�س �سلع (  اجلي�س وحتركه على �سكل ) مربع  تنظيم  اإبتكر  من  اأول  يعد    •
والإ�ستطالع يف اجلي��س احلديثة)14(. 

اأجنحة العدو)15(. اأحد  تدمري  يف  الفعال  للهج�م  املنحرف  النظام  لأ�سل�ب  مبتكرا  يعد   •
التي ت�ستخدم اإىل ي�منا هذا كالعزل وقطع النجدات والإلتفات وجتنب مناطق  املعارك  اإدارة  مبادئ  بتطبيق  وعارف  •  حذق 
التقتيل واإ�ستغالل الأر�س امليتة املخفية عن اأنظار العدو واإحتالل الأرا�سي احلي�ية واإتخاذ ق�ات اإحتياط للنجدة عند احلاجة 

كما ظهر يف معركة لي�ثني)16(.
وبالن�سبة للدرو�ص التي اإ�ستفدتها �سخ�سيا من خالل بحثي يف تاريخ امللك فريدريك :

وجدت بعد درا�ستي ملعارك فريدريك اأن مبداأ ) 3 اإىل 1 ( يف الهج�م الذي ندر�سه يف مقرراتنا لي�س مبدئا حتميا بحيث اأن   •
التكتيك والتخطيط اجليد يف املعركة ميكن اأن يتالفى ذلك وهذا ما ات�سح جليا يف معارك امللك فريدريك .

القائد املحنك نظرة �سم�لية لكل ما يعانيه جي�سه من ن�اق�س ونقاط �سعف وي�سعى اإىل معاجلتها  لدى  تك�ن  اأن  يجب  اأنه   •
ويظهر ذلك جليا يف حل امللك فريدريك لتلك الإ�سكالت التي واجهها من تالفيه نقطة قلة التعداد وتدريب جي�سه تدريبا �ساقا 

ليتحمل اأداء املهام �سديدة ال�سع�بة كال�سهر وامل�سري اأثناء الليل .

)14(  املفه�م الع�سكري لالإ�سرتاتيجية – د.علي حممد كردي.
(15) A History of Prussia. New York: Barnes p 121 & - Noble Books, 199315 

(16) Jay Luvaas .Frederick The Great On The Art Of War. Da Capo Press (May 7, 1999) Adapted 
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التو�سيـــــات:
تتجلى يف معارك امللك فريدريك الكثري من الإلتفافات واملناورات يظهر ذلك خ�س��سا يف معركة لي�ثني فاأقرتح تدري�س هذه   •

املعارك ) يف كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية ( التي ولالإ�سف مل تلق الإهتمام الكايف من املهتمني بالدرا�سات الع�سكرية .
•  مما اأثار اإهتمامي واإعجابي اأن امللك فريدريك نه�س بدولته يف جميع مرافقها املدنية والع�سكرية فركز على اجلانب املدين 
بحيث اأ�سلح املحاكم والتعليم وق�ى الإقت�ساد وجنبا اإىل جنب قام بتط�ير امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واأ�سل عقيدة الدفاع عن ال�طن 
لدى املجتمع وهذا ما نحتاجه يف ظل هذه الظروف ال�سعبة التي متر بها املنطقة هذه الأيام،فاأنا اأقرتح اأن يكلف الطالب يف 
ال�سن�ات الثان�ية الأوىل بدرا�سة م�اد ع�سكرية اإىل جانب امل�اد املدنية ، كالتقاليد الع�سكرية ومهارات القيادة ليتم تاأ�سيل 

الفهم الع�سكري لدى ال�سباب .
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