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كلمة وزير الدولة لشؤون الدفاع
سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية

اأبنائي الأعزاء خريجي الدفعة التا�سعة...

�إنه ملن دو�عي �لفرح و�ل�سرور �أن ن�ؤكد ، يف هذه �ملنا�سبة �لطيبة، �سعادتنا  بكم ، ونحن  نحتفل بتخريجكم يف كلية �أحمد بن 
حممد �لع�سكربة ، وحتمل م�س�ؤولياتكم يف  ق��تنا �مل�سلحة �لقطرية، وه� �الحتفال �لذي نقيمه  يف هذ� �مل�عد من �سهر يناير من 
كل عام ؛ عندما  تتخرج دفعة جديدة من �لكلية لتزود �لدولة،  يف ق��تها �مل�سلحة و�أجهزتها �الأمنية،  بكفاء�ت متميزة  من �أبناء 

�ل�طن �لذين تدرب�� وتعلم�� ح�سب �أحدث  معايري �لتدريب �لع�سكري و�لتعليم �الأكادميي . 

و�إنه من �مل�ؤكد للكافة �أن �إجنازً� عظيمًا كهذ� �لذي نحن فيه �لي�م ، ما كان له �أن يتحقق بهذ� �لقدر من �لتميز و�الإتقان ل�ال 
�لرعاية �لكرمية ل�سيدي ح�سرة �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ متيم بن حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري �لبالد �ملفدى – حفظه �هلل تعاىل 
–  حيث تعهد  �سم�ه �لكلية برعايته �لكرمية ومتابعته �لدقيقة ؛ �المر �لذي دفعها �إىل �لبذل و�لعطاء حتى و�سلت �إىل  هذ�  ورعاه 

�مل�ست�ى �ملتقدم ع�سكريا و�أكادمييا ؛ وه� ما يجعلنا نعتز به  نفخر يف كل وقت وحني، و �أمام �لعامل كله . 

ومن �ملهم يف هذه �ملنا�سبة �ملباركة �أن نعي �أن �حتفالنا بكم  على هذ� �لنح� ، �إمنا ه� ثمرة تفكري وتخطيط  تنه�ض به  
قيادة هذه �لكلية ؛ حيث مل تاأل�� جهد� يف �لبحث و�لتنقيب من �أجل تزويدكم باأحدث فن�ن �لتدريب �لع�سكري يف �ملنطقة و �لعامل 
وباأرقى  �خلطط �الأكادميية و�أكرثها ن�سجًا وتط�رً� وحتديثًا ؛ وذلك من خالل �لعالقات �لتعاونية  مع �لكليات �لع�سكرية �لعاملية 
�ملناظرة كالكلية �لع�سكرية �لربيطانية ) �ساند هري�ست ( ؛ حيث  ُيطبق منهجها يف �لكلية ، و�لكلية �لع�سكرية �الأمريكية )و�ست 

ب�ينت ( �لتي مت تبادل �لزيار�ت معها ، وغريهما من �لكليات �ملماثلة خليجيًا و�إقليميًا .

�الأ�سا�سية  �لبنية  �ل�سامل يف  �لتط�ير  �لكلية ؛ حيث ق�سدت، وخططت ونفذت   به  قيادة  فاإننا نثمن ما قامت  بناًء عليه 
للكلية �ساملًة  ميادين �لتدريب  و�لنه�سة �لعمر�نية يف �ملر�فق و�لثكنات ، ويف �لرعاية �لطبية �ملتميزة يف �ملركز �لطبي  و �لبيئة 



�لتعليمية من حيث: �ملناهج ، و�لرب�مج، و�خلطط ، و�لل��ئح ، و�ملباين، و�الأجهزة  
وفق �أعلى �ملعايري�لدولية ليت��فق مع �لرب�مج �لتدريبية �الأكادميية �ملتن�عة يف �لكلية  
�إن هذ� كله ينطق بل�سان �حلق و�ل�سدق م�سريً�  �لع�سكرية و�ل�سرطية.  ومع �لعل�م 
�إىل حكمة �لقيادة  وعزميتها على �إجناز �لريادة و�لتميز �للذين ال يفارقان روؤيتها 

�لطم�ح لهذه �لكلية �لفتية . 

وتفاٍن قمنا  و�إخال�ٍض  له� ثمرة حبٍّ   ، �لي�م  به  �لذي نفخر  �الإجناز  �إن هذ� 
به - و�س�ف ن���سل �لقيام به �إن �ساء �هلل  -  وفاًء منا لقيادتنا �لر�سيدة ووالًء لها. 
وبهذه �ملنا�سبة �لعطرة  نتقدم باأعلى و�أغلى �آيات �لعرفان و�لتهنئة ل�سيدي ح�سرة 
�ساحب �ل�سم� �ل�سيخ متيم بن حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري �لبالد �ملفدى  بتخريج 
هذه �لدفعة �جلديدة  لتك�ن ع�نًا ق�يًا  لق��تنا �مل�سلحة و�أجهزتنا �الأمنية يف �لدولة. 

كما �أ�سكر قيادة �لكلية ، و�سباطها، و�أع�ساء هيئة �لتدري�ض، و�ملدربني وجميع 
منت�سبي كلية �أحمد بن حممد �لع�سكرية على ما بذل�ه من جهد  م�ؤكدين لهم  �أنهم 
د�ئمًا عند ح�سن ظننا بهم ، و�أنهم على قدر �مل�س�ؤولية �ملن�طة بهم يف هذه �لكلية 

�لفتية . 

وفقكم �هلل تعاىل ، و�سدد خطاكم فه� �سبحانه ويل �لت�فيق  



كلمة رئيس األركان
سعادة اللواء الركن )طيار( غانم شاهين الغانم

نعي�ض �سعادة غامرة ونحن نحتفل بي�م تخريج �لدفعة �لتا�سعة ، تت�يجًا مل�سرية حافلة و�ساءة بالبذل و�لطم�ح .. 
نهنئكم ونهنئ �أهليكم بكم ، ونتقدم لقيادتنا �لر�سيدة ولق��تنا �مل�سلحة و�أجهزتنا �الأمنية رجااًل ذوي م�ست�ى متميز من 
�لكفاءة �لع�سكرية و�ل�سرطية و�الأكادميية، ويف �سدوركم �أ�سمى درجات �النتماء هلل و�ل�طن و�سم� �الأمري �ملفدى ، حماة 

لل�طن و�لكر�مة و�لعزة .

 واليف�تني �أن �أ�سد على �أيديكم و�أنتم يف م��قعكم �جلديدة، مل���سلة �لعطاء وح�سن �الد�ء وبذل �لت�سحيات، نح� 
م�ستقبل و�عد يرفل فيه �جلميع بقيم �خلري و�حلق و�لعزة، و�أن تك�ن�� د�ئمًا عند ح�سن ظن �ل�طن و�لقيادة بكم، تفانيًا 

يف �إد�ء �ل��جب، ووفاء حلق �ل�طن عليكم، وذودً� عن تر�به .

�أما �أنتم يارجال كلية �أحمد بن حممد �لع�سكرية، قيادة و�سباط و�أ�ساتذة ومدربني ومر�سحني وكافة من�س�بيها، فقد 
�أبليتم بالًء ح�سنًا وبذلتم �جلهد بال كلل، وننتظر منكم م���سلة �إجناز�تكم يف �سناعة �لرجال بكل همه وعزمية، من �أجل 

رفعة وطننا �لعزيز .

و�أغتنم تلك �ملنا�سبة لرنفع معكم �أ�سمى �أيات �ل�سكر و�لعرفان �إىل مقام ح�سرة �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ متيم بن حمد 
�آل ثاين �أمري �لبالد �ملفدى على رعايته �لكرمية �ل�سامية للكلية ، و�إىل �سعادة وزير �لدولة ل�سئ�ن �لدفاع لدعمه ومتابعته 

لت�ؤدي �لكلية ر�سالتها على �ل�جه �الأكمل .



�لكلية يف بناء  وحتت ظالل هذه �لرعاية وهذ� �لدعم �لكرمي ، جنحت 
�لعل�م  من  رفيع  مب�ست�ى  و�لتاأهيل  و�لتدريب  �الإع��د�د  يف  لها،  ر��سخ  حا�سر 

�لع�سكرية و�الأكادميية ملر�سحيها .

�أزدهارً� وعطاءً�  �أكرث  �أن يك�ن م�ستقبلها  وهي حتر�ض ونحن معها على 
برجالها و�أبنائها، ولعل ما تعي�سه دولة قطر من نه�سة وتنمية غري م�سب�قة على 
�لتنمية  �لكلية حتديًا كبريً� مل��كبة هذه  �ل�سعد و�ملجاالت، يفر�ض على  كافة 
لتك�ن يف  �لع�سكرية و�الأكادميية،  �لتقاليد  و��ستمر�رها، دعمًا وتط�يرً� الأرقى 

م�ساف �الأكادمييات �لع�سكرية �لكبرية على م�ست�ى �الأقليم كله .





كلمة قائد الكلية

ميثل �حتفال كلية �أحمد بن حممد �لع�سكرية بتخريج �لدفعة �لتا�سعة ر�سيدً� جديدً� يف 
تعزيز وبناء �الن�سان �لقطري تنفيذً� للت�جيهات �ل�سامية للقيادة �لر�سيدة. ولقد �خذت �لكلية 
على عاتقها �أن تعمل جادة لتخريج �سباط قادة مزودين بالعلم و�ملعرفة ع�سكريًا و�أكادمييًا 
و�ل�الء لل�طن قادرين على �مل�ساركة �لفعالة يف خدمته و�لتم�سك بتقاليدنا �لر��سخة وقيمنا 

�الإ�سالمية �لعريقة.
ومر�جعة  مدرو�سة  وخطط  و��سحة  بروؤى  م�ستقبل  نح�  تخط�  �لكلية  �أن  �ل���سح  ومن 
�مل�ست�يات  �لكلية لالرتقاء بها على كافة  �لتدريبية و�الأكادميية يف  م�ستمرة جلميع �لرب�مج 
و��ستقطاب و�ختيار �لكفاء�ت �لع�سكرية و�الأكادميية و�الطالع على �لتجارب �لعربية و�لعاملية 
�لناجحة، وت�فري �أف�سل �لتجهيز�ت و�الإمكانيات خلدمة هذ� �ل�سرح �لع�سكري و�الأكادميي 

�ملميز.
�إن �الجناز�ت �لتي ح�سدتها �لكلية متت بف�سل �هلل تعاىل وبالرعاية و�الهتمام من قبل 

�ساحب �ل�سم� �الأمري �ل��لد �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثاين و�لعناية �مل�ستمرة و�لت�جيه �ل�سديد �لذي �أواله وي�ليه ح�سرة �ساحب 
�ل�سم� �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري �لبالد �ملفدى للكلية .

وي�سعدين �أن �أتقدم بال�سكر و�لتقدير �إىل �سعادة وزير �لدولة ل�سئ�ن �لدفاع لدعمه �ملتميز ومتابعته �مل�ستمرة للكلية، وكذلك 
�ل�سكر م��س�ل �إىل �سعادة رئي�ض �الأركان على حر�سه و�هتمامه بالكلية وبرب�جمها و�أن�سطتها �ملختلفة. ويطيب يل كذلك �أن �أ�سيد 
بجميع من�س�بي �لكلية من �سباط و�أ�ساتذة و�أفر�د و�لعاملني فيها �لذين �أثبت�� �أنهم على قدر �مل�سئ�لية �لتي و�سعتها بهم قيادة 

�لكلية .
ويف هذه �ملنا�سبة �أتقدم بالتهنئة الأبنائي �خلريجني و�أحثهم على بذل �لعطاء و�الجتهاد لنه�سة �لبالد وتقدمها و�أدع�هم �إىل 
�ل�سرب و�لت�سلح بالعلم و�ملعرفة و�كت�ساب �خلرب�ت �ملتجددة و�ال�ستجابة ملتطلبات وحتديات بيئة �لعمل �ملتغرية وال يك�ن �حل�س�ل 
على �ل�سهادة و�لتخرج يف �لكلية نهاية �ملطاف، بل �خلط�ة �الأوىل وبد�ية درب ط�يل خلدمة وطن يحتاج �إىل طاقتهم و�إ�سهاماتهم 

يف نه�سته وبنائه .

عميد ركن
حمد �أحمد علي �لنعيمي



 السيف والقلم
 

الر�ؤيـــــــة

�لع�سكرية  حممد  بن  �أحمد  كلية  ت�سبح  �أن 
ذ�ت  �لع�سكرية  �لكليات  �أف�سل  بني  من 
�لدور  ت�ؤدي  و�أن  �الأكادميي،  �لتخ�س�ض 
�ل�سامية يف  للروؤية  �ل�طني �ملن�ط بها وفقا 

�إن�سائها وتط�يرها.

الر�سالــــــــة

�إعد�د كفاء�ت وطنية ع�سكرية م�ؤهلة تاأهياًل 
�لقطاعات  �حتياجات  ل�سد  وع�سكريًا  علميًا 
�لع�سكرية و�الأمنية �ملختلفة وتط�ير م�ست�ى 

�الأد�ء فيها. 



لمحة تاريخية

�مل�سلحة  ق��تنا  وتط�رها، ه� حفظ لرت�ث  �لع�سكرية  �أحمد بن حممد  كلية  • يعترب وج�د 
ركب  وقيادة  للم�سئ�لية  وه�حتُمل  و�الأجد�د،  �الآباء  لرت�ث  و�س�ن   ، �ملجيد  وما�سيها 

�لتط�ر �لعلمي و�ملهني .

كرمية  ت�جيهات  على  بناًء   ،1996 عام  يف  �لع�سكرية  حممد  بن  �أحمد  كلية  �أن�سئت   •
و�ل�سرطة  �جلي�ض  من  �ل�سباط  مر�سحي  �إعد�د  مهمتها  تك�ن  ع�سكرية  كلية  باإن�ساء 
وتاأهيلهم علميا  وعمليا . وكان ذلك ترجمة لروؤية ح�سرة �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حمد بن 

خليفة �آل ثاين �الأمري �ل��لد يف  » �إن�ساء كلية ع�سكرية كربى للخليج �لعربي«.  

�لكلية  �إن�ساء  �الأكادميي وتنفيذه مند  ببناء �جلانب  •  بناًء على ذلك، قامت جامعة قطر 
�لعايل  �لع�سكري  و�لتدريب  �لتعليم  مع  بالت��زي  وذلك  �سن��ت  ع�سر  وملدة   1996 عام 
�مل�ست�ى، �لذي ي�سهد له م�ست�ى خريجي �لكلية �مل�ج�دين بقطاعات �لدولة �لع�سكرية 

و�الأمنية.

�ل�سامي  �لت�جيه  �سدر  و�ال�ستقاللية،  �لتخ�س�ض  مبد�أ  على  وتاأ�سي�سا   2006 عام  •  يف 
�لتخ�س�سات  �أحد  يف  �لبكال�ري��ض  درجة  متنح  و�أن  �أكادمييا   �لكلية  با�ستقالل 
�أو �ل�سرطية.  �الأكادميية �ل��ردة يف هذ� �لت�جيه باال�سافة �إىل دبل�م �لعل�م �لع�سكرية 
ع�سكري  تعليم  تقدمي  �إىل  ت�سعى  تعليمية  ع�سكرية  م�ؤ�س�سة  �لكلية  �أ�سبحت  وبذلك 

و�أكادميي ذي ج�دة، وملتزم باملعايري �ملعتمدة .







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 �ل�سم� �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري 
�لبالد �ملفدى �إن�ساء كلية ع�سكرية تت�ىل مهمة �إعد�د مر�سحني 
�سباط )جي�ض و�سرطة( ليلتحق�� بعد تخرجهم �سباطًا عاملني 

يف وحد�ت �لق��ت �مل�سلحة و�ل�سرطة على �أن يك�ن�� م�ؤهلني علميًا 
ومهنيًا على م�ست�ى �لتحديات �ملعا�سرة يف �لعامل.

بتاريخ ��ستقبلت �لكلية �لدفعة �لر�بعة 
من مر�سحيها وكانت ت�سم مبع�ثني من 

�لق��ت �مل�سلحة ووز�رة �لد�خلية.

��ستقبلت �لكلية �لدفعة �لثانية من 
مر�سحيها وكانت ت�سم مبع�ثني من 

�لق��ت �مل�سلحة ووز�رة �لد�خلية.

ت�سرفت �لكلية برعاية 
�سم� ويل �لعهد �الأمني -حفظه �هلل- حلفل 

تخريج �لدفعة �لثالثة من مر�سحيها. 

ت�سرفت �لكلية برعاية 
�سم� �أمري �لبالد �ملفدى )حفظه �هلل (

حلفل تخريج �لدفعة �الأوىل من مر�سحيها.

�أ�سدر �سم� �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين 
حفظه �هلل ويل �لعهد �الأمني ورئي�ض 

�ملجل�ض �الأعلى للتعليم ت�جيهاته �ل�سامية 
لهيئة �لتعليم �لعايل لالعرت�ف بدرجة 
�لبكال�ري��ض يف �لكلية و��ستقالل �لكلية 

��ستقالاًل �أكادمييًا كاماًل عن جامعة قطر.

��ستقبلت �لكلية �لدفعة �لثالثة من 
مر�سحيها وكانت ت�سم مبع�ثني من 

�لق��ت �مل�سلحة ووز�رة �لد�خلية.

��ستقبلت �لكلية �لدفعة �الأوىل من 
مر�سحيها وكانت ت�سم مبع�ثني من 
�لق��ت �مل�سلحة ووز�رة �لد�خلية. 

ت�سرفت �لكلية برعاية 
�سم� ويل �لعهد �الأمني -حفظه �هلل- 

حلفل تخريج �لدفعة �لثانية من 
مر�سحيها. 

��ستقبلت �لكلية �لدفعة �خلام�سة من 
مر�سحيها وكانت ت�سم مبع�ثني من 

�لق��ت �مل�سلحة ووز�رة �لد�خلية وجهاز 
�أمن �لدولة.
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��ستقبلت �لكلية �لدفعة �ل�ساد�سة من 
مر�سحيها وكانت ت�سم مبع�ثني من 

�لق��ت �مل�سلحة ووز�رة �لد�خلية وجهاز 
�أمن �لدولة.

�أ�سدر �سم� �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين 
نائب �الأمري ويل �لعهد �لقر�ر �الأمريي 
رقم )45( ل�سنة 2010 بتنظيم �لكلية 

وق�سى �لقر�ر بتنفيذه و�لعمل به من تاريخ 
�سدوره و�أن ين�سر يف �جلريدة �لر�سمية .

��ستقبل���ت �لكلية �لدفع���ة �ل�سابعة 
من مر�سحيها وكان��ت ت�سم مبع�ثني 
من �لق��ت �مل�سلحة ووز�رة �لد�خلي���ة 

و�حل��ر�ض �الأم��ريي و ق�����ت �الأمن 
�لد�خ��لي )خل�يا(، باال�سافة �إىل 

مبع�ث��ني من دولة �الإم���ار�ت �لعربي���ة 
�ملتح���دة و�سلطنة عمان.

حتت رعاية
 �سم� �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين ويل 

�لعهد - نائب �لقائد �لعام، �حتفلت �لكلية 
بتخريج �لدفعة �لر�بعة من مر�سحيها. 

يف هذا اليوم وحتـت
 رعاية �ساحب  ال�سمو

 ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين
 اأمري البالد )املفدى(
 حتتفل الكلية بتخريج

 الدفعة التا�سعة من مر�سحيها.

قر�ر منح �لرت�خي�ض �الأكادميية لكلية 
�أحمد بن حممد �لع�سكرية و�ل�سادر عن 

هيئة �لتعليم �لعايل يف �لدولة.

حت�ت رعاية 
�سم� �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين ويل 

�لعهد - نائب �لقائد �لعام، �حتفلت 
�لكلية بتخريج �لدفعة �خلام�سة من 

مر�سحيها.

�حتفلت �لكلية مبرور ع�سر �سن��ت على 
�إن�سائها بح�س�ر �سعادة �ل�سيخ عبد �هلل 
بن نا�سر �آل ثاين وزير �لدولة لل�س�ؤون 
�لد�خلية و�سعادة �لل��ء �لركن حمد 

بن علي �لعطية – رئي�ض �أركان �لق��ت 
�مل�سلحة وح�سد من قادة �لق��ت
 و�ل�حد�ت يف �لق��ت �مل�سلحة.

حت�ت رعاية 
�سم� �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين ويل 

�لعهد - نائب �لقائد �لعام، �حتفلت �لكلية 
بتخريج �لدفعة �ل�ساد�سة من مر�سحيها.

حت�ت رعاية
 �سم� �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين ويل 

�لعهد - نائب �لقائد �لعام، �حتفلت �لكلية 
بتخريج �لدفعة �ل�سابعة من مر�سحيها.

حت�ت رعاية
 �سم� �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين ويل 

�لعهد - نائب �لقائد �لعام، �حتفلت �لكلية 
بتخريج �لدفعة �لثامنة من مر�سحيها.
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عميد ركن
فهد مبارك عبد �هلل �خليارين

كبري �ملعلمني

عميد ركن
عبد �هلل عبد �لرحمن حممد �لكعبي

م�ساعد �لقائد

عميد ركن
حمد �أحمد علي �لنعيمي

قائد �لكلية

قيادة الكلية

عميد ركن
جمعة فرج متعب �لكبي�سي

مدير مديرية �الإمد�د

مقدم
جمعة �سلطان �سعد �مل�سيفري

رئي�ض �سعبة �الأمن و�الأ�ستخبار�ت
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نقيب
ن��ف عبد�لعزيز عبد�هلل �لعطية

مالزم �أول
حممد فرحان �سديد �لدو�سري

مالزم
ماجد �أحمد ماجد �لعر�بيد �ل�سه��ين

حممد جهام �لك��ري
�حلا�سب �الآيل

مالزم �أول
�أحمد حممد �إبر�هيم �لدو�سري
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�لروؤية  لل�سك  جمااًل  َي��َدع  ال  مبا  �أثبتت  �لكلية  �إن 
�ل�سم�  �ساحب  ل�سيدي  �لثاقبة  و�لنظرة  �لنافذة 
�الأمري �ل��لد �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �لذي 
كل  �أُُكَله  ي�ؤتي  �سار  و�ل��ذي  �إن�سائها  ق��ر�ر  �أ�سدر 
عاٍل  م�ست�ًى  على  �سباط  تخريج  خالل  من  حني 
ت�سهد  �الأكادميي  و�لتاأهيل  �لع�سكرية  �لكفاءة  من 
�الأمنية  و�الأجهزة  �مل�سلحة  �لق��ت  وحد�ت  كل  به 

من خالل ثمانية دفعات تخرجت.
خريجي  �لطلبة  �أع���د�د  يف  �لكبري  �لتز�يد  وم��ع 
�سن�يًا  بالكلية  �الإل��ت��ح��اق  يف  �لر�غبني  �لثان�ية 
لالإرتقاء  عملية  خط�ة  ويف  �لكلية  قيادة  �إرت���اأت 
باإعادة  �لكبري  �الإقبال  �لعمل مل��كبة هذ�  وتط�ير 
للكلية  �لتنظيمي  و�ل��ه��ي��ك��ل  �الإد�ري  �لتنظيم 
لي�سبح �أكرث قدرة وتط�رً� ونحن �الآن يف ) قيادة 
جمم�عة �لطلبة ( و�لتي كانت يف �ل�سابق )كتيبة 
ليقابل  �لتنظيمي  �لهيكل  تعديل  وبعد  �ملر�سحني( 
�ملر�سحني  للطلبة  و�لتدريبية  �الإد�ري��ة  �ملتطلبات 
ف�سارت قيادة جمم�عة �لطلبة تتك�ن من كتيبتني 
هما )كتيبة �ملر�سحني �الأوىل( وهي ت�سم )�سرية 
�خلريجني / �سريتي �مل�ستجدين / دورة �ل�سباط 
�لدبل�م  ودورة  �لفنيني  و�ملر�سحني  �جلامعيني 
�جل�ية( �ل��ق����ت  مبر�سحي  �خل��ا���ض   �لع�سكري 

و)كتيبة �ملر�سحني �لثانية( وهي ت�سم )�لدفعات 
حاليًا  دفعات  ث��الث  وه��ي  للمر�سحني  �مل�ستمرة 
�لدفعة �لعا�سرة و�حلادية ع�سرة و�لثانية ع�سرة(.

بتخريج  نحتفل  �لبهيج  �لي�م  ه��ذ�  يف  نحن  وه��ا 

�لدفعة �لتا�سعة و�لتي ت�سم من�س�بي وز�رة �لدفاع 
و�لد�خلية و�حلر�ض �الأمريي وق�ة �الأمن �لد�خلي 
)خل�يا( ومن�سبني من جهاز �أمن �لدولة و�أبناءنا 
بعد  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  من  �الأ�سقاء 
تخرجها  متطلبات  جميع  �لدفعة  هذه  �أكملت  �أن 
وتدريبية  ع�سكرية  وعل�م  �أكادميية  بر�مج  من 
�لكلية  الأج��ن��ح��ة  �ل��ت��ك��ام��ل��ي  �ل�����دور  م���ن خ���الل 
�لتمارين  جميع  يف  م�ساركتها  وبعد  و�أق�سامها 
مظلي  قفز   / )�ساعقة  م��ن  و�ل����دور�ت  �ملحلية 
وغريها( وكذلك �مل�ساركة يف �لتمارين �خلارجية 
�ملخ�س�سة �سمن �لتمارين �لعملية و�لتي �إنعقدت 
يف ) �سلطنة عمان / جمه�رية منغ�ليا / �لي�نان( 

وعمليات  تعر�سية  عمليات   ( عن  عبارة  وكانت 
وعمليات  �ملبنية  �مل��ن��اط��ق  يف  ق��ت��ال  م��ع  دف��اع��ي��ة 

تعر�سية بالذخرية �حلية(.
هذه  م��ن  �ملتخرجني  جلميع  ونتمنى   
يت�زع�ن  و�لتط�ر وهم  �لتقدم  �لدفعة مزيدً� من 
و�جلهات  �مل�سلحة  �لق��ت  وح��د�ت  خمتلف  على 
�مل��ج��االت  ك��ل  يف  ي�سهم��  و�أن  �الأخ���رى  �الأم��ن��ي��ة 
�لتدريبية و�الإد�رية وهم يف مقتبل حياتهم �لعملية 
و�أن يك�ن حفل تخريجهم هذ� حافزً� ود�فعًا لبذل 
�ملزيد من �جلهد و�ملثابرة لزمالئهم من خلفهم 
ما  ون��ت��اج  ث��م��رة  ليقطف��  �الأخ���رى  �ل��دف��ع��ات  يف 

يبذل�نه ويجتهدون من �أجله.
و�أختم بتهنئة قياد�تنا �لتي مل تبخل على �سرحنا 
وت�سخري  و�ل��رع��اي��ة  بالدعم  )�لكلية(  �ل�سامخ 
و�لعمل  �ل�سعاب  لتذليل  �ل��الزم��ة  �الإم��ك��ان��ي��ات 
بدءً� من  ملتطلبات ع�سرنا  و�مل��كبة  �لتط�ر  على 
ح�سرة �ساحب �ل�سم� �أمري �لبالد �ملفدى �مل��كب 
خل��ط����ت �ل��ك��ل��ي��ة ودع��م��ه �ل���الحم���دود وك��ذل��ك 
الإهتمامه  �ل��دف��اع  ل�����س���ؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  �سعادة 
وكذلك  بالكلية  �لعمل  �سري  على  و�مل�ستمر  �لفائق 
�لكلية  لقيادتنا يف  و�لتحية  �الأركان  رئي�ض  �سعادة 
�سباط  لكل  و�لتحية  لنا  �ل�سديدة  لت�جيهاتهم 

ومن�س�بي �لكلية من �لرتب �الأخرى.

وباهلل �لت�فيق و�ل�سد�د
 و�إنا �إن �ساء �هلل بالعزم �سائرون

مجموعة الطلبة

عميد ركن
�سعيد حمد �لنعيمي

قائد جمم�عة �لطلبة
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مقدم ركن
عبد �لهادي حممد بن نايفة

ر�ئد )بحري(
علي مبارك �لك��ري

ر�ئد
عبد�هلل �سايف �لقحطاين

ر�ئد ركن
حممد فهد �ل�سه��ين

مقدم ركن
عبد �لعزيز �سالح �ل�سليطي
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مالزم �أول
ح�سن ر��سد �لعتيبي

نقيب )ج�(
عبد�هلل �سعد �ل�سهلي

نقيب
�رحمه جهام �رحمه �لك��ري

نقيب
جمعة فهد �لك��ري
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مالزم �أول
عبد�لعزيز حممد �لب�عينني

مالزم �أول
نا�سر حممد نا�سر �آل ثاين

مالزم �أول
علي هادي �لهاجري

مالزم �أول
�أحمد جا�سم �لعثمان
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مالزم �أول
نايف حمد �ملري

مالزم �أول
�سليمان جرب�ن �لقحطاين

مالزم �أول
تركي عبد�لهادي �لدو�سري

مالزم �أول
علي ر��سد علي عبد�للطيف �ملهندي

مالزم �أول
عبد�هلل نبيل �سرور �لعبد�هلل
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مالزم �أول
نا�سر حممد �ملري

مالزم �أول
نا�سر حممد �لنعيمي

مالزم �أول
�سعيد علي �ملري

مالزم �أول
خالد عبد�هلل حيي �ل�سليطي

مالزم �أول
جا�سم حممد �سيار حممد �لتميمي
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مالزم �أول
عبد �لرحمن حمد �لهاجري

مالزم �أول
حممد �حمد حممد �حلميدي

مالزم �أول
خليفة حممد �ملالكي

مالزم �أول
�سعيد علي �ملري

مالزم �أول
نا�سر ح�سن �ل�سه��ين
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ر�ئد
مبارك فرحان �ملهندي

مالزم �أول
عبد�هلل جمعة �لكبي�سي

نقيب
جا�سم عبد�هلل هالل �خلليفي

الضباط المنتدبون
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يف ظل �أج��ء من �لفرح و�لبهجة حتتفل كلية 
دفعة  بتخريج  �لي�م  �لع�سكرية  حممد  بن  �أحمد 
جديدة من �ل�سب���اط )�لدفعة �لتا�سعة( لين�سم�� 
�إىل �سف�ف ق��تنا �مل�سلحة �لبا�سلة ، بعد �أن �أنه�� 
بنجاح فرتة تدريب وتاأهيل �أكادميي وع�سكري على 
مدى �أربع �سن��ت. وخ��الل هذه �ل�سن��ت �الأربعة 
لها يف �سبيل  �إخ�ساعهم  مرو� بتجارب من�عة مت 

�سقل وتط�ير قدر�تهم �ل�سخ�سية و�ل�ظيفية.
�ل��ت��دري��ب  ج��ن��اح  يعترب  �ل�����س��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
ما  لكل  �ملنفذ  و�ل���ذر�ع  �ملدبر  �لعقل  �لع�سكري 
يخ�ض �لتخطيط و�لتنفيذ من �أجل عملية تدريبية 
�خلطط  ب��سع  �لتدريب  جناح  فيق�م  ناجحة. 
ُتبنى كل مرحلة  متدرج  ب�سكل  �ل�سن�ية  �لتدريبية 
حتقيق  �إىل  لل��س�ل  �سبقها  م��ا  على  تدريبية 
ثم  وم��ن  م�سبقًا.  �مل��ح��ددة  �لتدريبية  �الأه���د�ف 
يق�م �جلناح باالإ�سر�ف و�لت�جيه لتنفيذ �لتدريب 

باأعلى م�ست�ى ممكن من �الحرت�ف. 
�لتعاون  درج���ات  �أع��ل��ى  على  يتم  ذل��ك  ك��ل 
ل�سمان  �الأكادميية  �ل�س�ؤون  عمادة  مع  و�لتن�سيق 

عدم تعار�ض �جله�د �ملبذولة من قبل �جلانبني .
لتط�ير  �ل�سامية  �لت�جيهات  مع  و�ن�سجامًا 

تاأ�سي�ض  مت  ف��ق��د  �ل��ت��دري��ب  و�أ���س��ال��ي��ب  مفاهيم 
�ساندهري�ست  �أك��ادمي��ي��ة  م��ع  متميزة  ع��الق��ات 
تبادل  حاليًا  يجري  حيث  �لربيطانية  �لع�سكرية 
ولتط�ير  �خل��رب�ت  لتبادل  �لتدريبية  �ل��زي��ار�ت 
�أح����دث �ملعايري  ل��ت��ت����ف��ق م��ع  م��ن��اه��ج �ل��ت��دري��ب 
�لدفعة  ه��ي  �لتا�سعة  �ل��دف��ع��ة  وتعترب  �ل��ع��امل��ي��ة. 
من�سجمة  مناهج  وف��ق  تدريبها  مت  �لتي  �لر�بعة 
هري�ست.  �ساند  يف  تنفيذه  يتم  ما  مع  ومتطابقة 
ت��ب��ادل  ع��الق��ات  ت��اأ���س��ي�����ض  مت  �ل���ق��ت  ذ�ت  ويف 
مع  للمر�سحني  متبادلة  زيار�ت  تت�سمن  �أكادميي 
�ملتحدة  �ل�اليات  من  كل  يف  ع�سكرية  �أكادمييات 
�لتعاي�ض  يتم  حيث  و�ليابان.  وفرن�سا  �الأمريكية 
بني �ملر�سحني خالل تلك �لزيار�ت باالإ�سافة �إىل 
�لتي يجري  �مليد�نية  �لتمارين  بع�ض  �مل�ساركة يف 

تنفيذها خالل فرت�ت �لزيار�ت.
لي�سبح��  �ملر�سحني  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  �إن 
لتط�يره  ن�سعى  ه��دف��ًا  �سيبقى  �أك��ف��اء  �سباطًا 
وتعزيزه بكل ما �أوتينا من ق�ة . ليتم تخريج قادة 
�مل�سلحة  ق��تنا  �سف�ف  يف  �لعمل  على  ق��ادري��ن 
باإذن �هلل حتت �لقيادة �لر�سيدة  و�إكمال �مل�سرية 

ل�سيدي �ساحب �ل�سم� �أمري �لبالد �ملفدى .

مديرية التدريب العسكري

عقيد ركن
حممد عبد�هلل فطي�ض �لفطي�ض �ملري

مدير مديرية �لتدريب �لع�سكري



27

ر�ئد
نبيل �سرور �سعد �لعبد�هلل

مقدم
�سالح حممد ح�سني �لكربي

ر�ئد ركن
�سامل مبارك �سامل �لن�ميي �لهاجري

نقيب
�سعد عبد�لرحمن �سعد �لدرهم
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مالزم )ف(
حممد ف�سل �هلل �ملكي

مالزم )ف(
عبد �ملاجد حمج�ب م�سطفى

مالزم )ف(
علمي �سيد ح�سني كامل

مالزم �أول
نايف حممد حممد �سعيد �لك��ري

مالزم �أول
تركي مفلح �لقحطاين
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شعبة العلوم الشرطية

ر�ئد
خالد مدل�ل �سيبان �لدو�سري

مالزم �أول
عبد�هلل م�سل�ض �خليارين

�لدكت�ر
�أحمد �إبر�هيم �إ�سماعيل ن�سر

�لدكت�ر
�أحمد عبد �حلميد �لرفاعي

�لدكت�ر
طارق خريت �حمد فرحات

�لدكت�ر
�أمين �أحمد حافظ
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ر�ئد
م�سع�د مبارك حمد �لغافري

)�سلطنة ُعمان(

نقيب
�أحمد علي خان

)جمه�رية باك�ستان(

مالزم
م�سطفى ب� يعق�بي

)ممكلة �ملغرب(

الضباط المعارين بكلية أحمد بن محمد العسكرية



31

مارك �دو�رد م�ري�ضبالل بن �لهادي كرباعه

ديفيد ج�رت�ن ريت�سارد لك�ودمايكل بيرت �و�سب�رن

كبار الفنيين المدنيين
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  �أوجه��ه �لتهنئ��ه �خلال�س���ه جلمي������ع �أبنائ��ي خريج��ى ) �لدفع����ة �لتا�سعة ( وكذلك �إل����ى �لذي����ن 

�ساهم���� فى جن���اح ه��ذه �مل�سي�����رة  .

 فى �لبد�ية  ل�ال �الإمد�د لهزمت جي��ض وهلكت . وظه�ر ذلك فى �حل�رب �لعاملي�ة �لثانيه �أثناء زحف 

�الأملان مل��سك� ب�سبب �سعف �الإمد�د هزم �جلي�ض �الأملاين وكذلك ح���رب �لعلمني ، �سم���ال �إفريقي��ا 

ه��زم روميل و�ل�سبب نق���ض �الإم���د�د .

�لكلي����ة  به  تق����م  تعليم��ي  �أو  تدريب��ي  �أى عم��ل  ت�سان��د  �لتي  �ملم��دودة  �لذر�ع  يعترب هذ� �جلن����اح   

بالد�خل �أو�خلارج . بالدع���م �لالزم جلمي���ع �الإد�ر�ت و�الأق�س�����ام بك���ل �ل��سائل و�الإمكانات �ملتاح���ة 

لدي���ة . 

 و�أن ه���ذ� �جلن������اح يعم������ل على مد�ر �ل�ساع�ة  لدفع عجلة �لتط�ر و�لت�ق�دم للكلية وللعلم �أن  ه�ذ� 

�لعم���ل ال ي��رى بالعي��ن �ملجردة لكن���ه �أ�سا�ض  لنج��اح جميع �مله���ام و�لتدري��بات �لع�س�كرية. 

  خ��الل هذه �ل�سن��ه مت تط����ي��ر ورف����ع �لكف���اءة �لت�سغيلي���ة لالأق�سام بخرب�ت فنية ومهنية ذ�ت كفاءة 

عالية، و�إعادة �لهيكلة وفتح م�ست�دع�ات فني���ة متخ�س�س�ة وم�سغ��ل �الآليات و�ملعد�ت �ل�سغرية. وم��د 

�سبك���ة �ملي��اه بالكلي��ة و�سيانة جمي�ع �ملر�فق وجتهيز �سال��ة طع�����ام ملرتب �ملرك��ز �لطب��ي. 

ويف �خلتام �أرفع �أ�سمى �آيات �ل�الء و�لعرفان ل�سيدي �سم� �أمري �لبالد �ملفدى �ل�سيخ متيم بن حمد �آل 

ثاين -حفظه �هلل ورعاه - .

مديرية اإلمداد والتجهيز

مقدم ركن
طالب عنرت �ملنخ�ض �ملري

مدير مديرية �الإمد�د و�لتجهيز
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مالزم
�إ�سماعيل حممد ي��سف ح�سني

نقيب
مبارك عبد�هلل �لكربي

مالزم �أول
حممد �أحمد �جلعل

مالزم
عبد�جلليل زين عبده مثنى

مالزم �أول
�أحمد حممد علي زين �لعرقبان

رائد
مبارك حممد حمد الهاجري



34

تخريج  �لع�سكرية  حممد  بن  �أحمد  كلية  ت�سهد 
بثبات  �ل�سري  ��ستطاعت  حيث  رجالها  من  ك�كبة 
حتقيق  نح�  وعلميا  بدنيا  خريجيها  باإعد�د  وثقة 
غايات و�أهد�ف �لقيادة �لعليا عن طريق �ملزج بني 
�لذي  �الأكادميي  و�لتح�سيل  �لع�سكري  �لتدريب 
ي�سمل �لعل�م و�ملهار�ت و�ملعرفة، فجاءت �ن�سجاما 

مع مقت�سيات �لع�سر وتط�ر�ت �لفكر. 
�أطيب  هنا  ن�سجل  �أن  �سرورنا  دو�ع��ي  ملن  و�إن��ه   
لعام  �لتا�سعة  �لدفعة  خريجي  جلميع  �لتحية 
2014 و�لذي يتز�من مع �الحتفال بال�سنة �الأوىل 
�أم��ري  �سم�  رع��اي��ة  �لطبي حت��ت  �مل��رك��ز  الإف��ت��ت��اح 
�لبالد �ملفدى �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين وذلك 
يف يناير 2013، هذ� �ل�سرح �لطبي �ملتميز �لذي 
�سيك�ن د�عما مل�سرية �لكلية و�لذي ياأتي �نطالقا 
�أف�سل  لت�فري  �مل�ستمر  �لعليا  �لقيادة  حر�ض  من 
ومنت�سبي  �لكلية  ملر�سحي  �ل�سحية  �خل��دم��ات 
�لق��ت �مل�سلحة ، وقد بلغ عدد �إجمايل �ملر�جعني 
 20000 عن  يزيد  ما  �لطبي  �ملركز  �إفتتاح  منذ 

زيارة مر�سية.
�سنة  م�سرية  وخ��الل  �لطبي  �ملركز  حر�ض  لقد   
ك��ام��ل��ة �ل�����س��ري ب��ث��ب��ات وث��ق��ة ن��ح��� ت��ق��دمي ر�سالة 
تقدمي  �أ�سا�سها  و��سحة  روؤي��ة  على  و�ل�سري  نبيلة 
�خلدمة �ل�سحية �ملثلى ملحتاجيها من �أبناء �لكلية 
ومنت�سبي �لق��ت �مل�سلحة، �سمن �أهد�ف و��سحة 
تركز على تقدمي �لرعاية �لطبية �الولية �ل�ساملة 
و�لثان�ية �لتخ�س�سية  و�لنه��ض بها لرفع معيار 
طريق  عن  �لكلية   يف  �ملقدمة  �لطبية  �خلدمات 
من  �لتكن�ل�جيا  �ليه  ت��سلت  ما  �أح��دث  تطبيق 
�ملتعددة  و��ستخد�ماتها  �لطبي  �لت�سخي�ض  طرق 

ذوي  �ملهنيني  و  �الط��ب��اء  و��ستقد�م  و�مل��ت��ط���رة، 
�ملركز  �ملنطلق حر�ض  ، ومن هذ�  �لعالية  �ملهارة 
�ل��ط��ب��ي ع��ل��ى ت���ق��ي��ع ع���دة �إت��ف��اق��ي��ات م��ع �ل���دول 
�ل�سديقة و�ملتقدمة يف جماالت �خلدمات �لطبية 
�لع�سكرية كاالإتفاقية �ملربمة مع �خلدمات �لطبية 
�ل��ع��الج  جم���ال  يف  �ل��ب��ل��غ��اري��ة  �مل�سلحة  ل��ل��ق����ت 
و�إخت�سا�سات  �ل�ظيفي  �لتاأهيل  و�إعادة  �لطبيعي 
�ل�طني  �سي�ل  م�ست�سفى  م��ع  و�لتعاقد  �أخ���رى، 
خمترب�ت  لتاأ�سي�ض  �جلن�بية  ك�ريا  يف  �جلامعي 
�الإعتماد  �سهادة  م���سفات  ح�سب  مركزية  طبية 
و�ملخترب�ت  �الأن�سجة  لعل�م  �الأمريكية  للجمعية 
�إتفاقية مبدئية مع جامعة  تاأ�سي�ض  �إىل  باالإ�سافة 
�ملتحدة  �ململكة  يف  )�الم��رب�ط���ري��ة(  �م��ربي��ال 
�لطبية   �خل���رب�ت  �أرف���ع  ال�ستقد�م  �لربيطانية 
�لق��ت  يف  �لطبية  �خلدمات  مع  �لتعاقد  و�أي�سا 
�لطبية  �ل��ك����در  الإ�ستقطاب  �لت�ن�سية  �مل�سلحة 
�إىل  باالإ�سافة  �مل�ساندة،  �خلدمات  لكافة  �مل�ؤهلة 

�لعديد من �ملبادر�ت.
�لتي  �ملعل�مات  �أب��رز  لكم  نقدم  �أن  ي�سرنا  كم��ا   
ور�سالته  وروؤي��ت��ة  �مل��رك��ز  وت��ط��ّ�ر  بن�ساأة  تتعلق 
�ملتخ�س�سة  �لطبّية  �خل��دم��ات  و�أب���رز  و�أه��د�ف��ه 
خمتلف  وعلى  وللمر�جعني  للمر�سى  تقدم  �لتي 
�لطبي  �مل��رك��ز  م�سرية  حملت  فقد  �مل�ست�يات، 
ومدرو�سة  ثابتة  وخ��ط����ت  �إجن���از�ت  طياتها  يف 
�لتط�ر  �ال�ستمر�ر يف  �ملركز من خاللها  ��ستطاع 
م�ست�ي  ورف��ع  و�خل��ارج��ي  �ملحلي  �ل�سعيد  على 
ثابت  طبي  ك�سرح  ��سمه  ينق�ض  و�أن  �خلدمات 
�لتي  �لقطرية  �ل�سحية  �ملنظ�مة  �سمن  �الأرك��ان 
نفخر بها على �لدو�م، وقد حقق �ملركز ر�سالته يف 

�آمنة  �سناعة من�ذج فريد ومتميز لرعاية �سحية 
وذ�ت نظرة �سم�لية باإتباع �أف�سل �ملعايري �لطبية 

عامليا .
رئي�سية يف  مباين  �لطبي من ثالث  �ملركز  يتك�ن 
�ملرحالجلديدة �الوىل وهي �ملبنى �لرئي�سي ي�سمل 
 4000 م�ساحة  على  يقع  و  �خت�سا�ض  عيادة   18
مرت مربع و �ملبنى �لثاين وي�سمل �ملخازن �لطبية 
و  �لعام  �لطب  عياد�ت  بع�ض  و  �ال�سعاف  ق�سم  و 
يقع على 1200مرت مربع ، و�ملبنى �لثالث وي�سمل 
�ملخترب�ت �لرئي�سية ) حتت �الإن�ساء ( ويقع على 
�لطبي  و يعترب �ملركز   ، م�ساحة 1200 مرت مربع 
بن  �حمد  كلية  م�ست�سفى  مل�سروع  �لن��ة  �حل��ايل 

حممد �لع�سكرية

المركز الطبي

ر�ئد )ركن(
علي ع��ض علي منالن �حلبابي

مدير �ملركز �لطبي
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رئي�ض فنيني )طبيب(
�أمينة �رحمة �لب�عينني

طبيب
�ساتي �لزبري

طبيب
فين�ج �أحمد

مالزم �أول
حمم�د حممد  ح�سني �حللبدي
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طبيب
حممد �إبر�هيم �لطرو�نة

طبيب
ركان ��سعد علي خليفة

طبيب
حامت ح�سني زيد�ن

طبيب
بر�ديب ج�رج ماثي�



37

طبيب
حممد علي ت�فيق

مدير �جل�دة
غ�سان جمال حممد ��سماعيل

طبيب
حممد ريا�ض �الحمد

طبيب
ماهر حمم�د �لط�يلة
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عمادة الشؤون األكاديمية

�لدكت�ر
خالد نا�سر �خلاطر

عميد �ل�س�ؤون �الأكادميية

حممد  بن  �أحمد  كلية  �سهدت 
�أكادميية  تط�ر�ت  �لع�سكرية 
م��ت��م��ي��زة و�أ���س��ب��ح��ت ���س��رح��ًا 
�لعايل  �لتعليم  يف  بارزً�  علميًا 
يف دول��ت��ن��ا �ل��غ��ال��ي��ة، وم���رت 
مهمتني  �أكادمييتني  مبرحلتني 
لهذه  �لكلية  ب��س�ل  �أ�سهمتا 

�ملكانة �ملرم�قة.
جامعة  قامت  �الأوىل  �ملرحلة 
�الأكادميي  �جلانب  ببناء  قطر 
وتنفيذه منذ �إن�ساء �لكلية عام 
�سن��ت.  ع�سر  ومل��دة  1996م 
على  دفعات  �أرب��ع  تخريج  ومت 
م�����س��ت���ى �ل��ب��ك��ال���ري������ض يف 
�ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  تخ�س�سي 
�ل�سهاد�ت  وت�سدر  و�لقان�ن 

�الأكادميية من جامعة قطر.
وتاأ�سي�سًا  �لثانية  �ملرحلة  �أم��ا 
ع���ل���ى م����ب����د�أ �ل��ت��خ�����س�����ض، 

�لت�جيه  �سدر  و�ال�ستقاللية 
�لكلية  ب��ا���س��ت��ق��الل  �ل�����س��ام��ي 
�أكادمييًا من جامعة قطر، وباأن 
يف  �لبكال�ري��ض  درج��ة  متنح 
�أربعة تخ�س�سات مهمة وهي: 
�الأع���م���ال،  و�إد�رة  �ل��ق��ان���ن، 
معل�مات  ون��ظ��م  و�ملحا�سبة، 
�حلا�س�ب. وقد �أ�سبحت للكلية 
�الأك��ادمي��ي��ة  لل�سئ�ن  ع��م��ادة 
حر�ست على �أن تك�ن خططها 
باحلد�ثة  مت�سفة  �الأكادميية 
و�ملعا�سرة من ناحية و�أن تك�ن 
�لتكامل  من  عالية  درجة  على 
�أخ��رى.  ناحية  من  و�لتجديد 
وقد �سارك يف �إعد�دها ك�كبة 
من �الأ�ساتذة �ملتخ�س�سني من 
وتتيح  وخارجها.  �لكلية  د�خل 
طالبها  �أم���ام  فر�سة  �لكلية 
الخ��ت��ي��ار �ل��ت��خ�����س�����ض �ل���ذي 

يحقق  ومبا  قدر�تهم  مع  يتفق 
�مل�سلحة  ق����ت��ن��ا  �ح��ت��ي��اج��ات 
�الأمنية  و�الأج��ه��زة  و�ل�سرطة 

�الأخرى. 
وه���ن���اك دع���م و�����س���ح وك��ب��ري 
بالكلية  �الأك��ادمي��ي��ة  لل�سئ�ن 
�ملهمة  باالحتياجات  وتزويدها 
متميزة  تعليمية  خدمة  لتقدمي 
من  عاٍل  م�ست�ى  وعلى  للطلبة 
تقدير  و�أن هذ� حمل  �جل�دة، 
يف  �ل��ع��ام��ل��ني  جميع  و�ع���ت���ز�ز 

�لعمادة. 
متميزة  نخبة  �لعمادة  وت�سم 
خمتلف  يف  �الأ�����س����ت����اذة  م���ن 
�ختيارهم  مت  �لتخ�س�سات 
�ل�سروط  وح�سب  فائقة  بعناية 
�الأك���ادمي���ي���ة �مل���ع���روف���ة وم��ن 
جامعات عريقة، ولهم خرب�ت 
جمتمعية  وخ��دم��ات  تدري�سية 
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ون�ساط بحثي متميز.
�لكلية  ���س��ه��دت  �ل���ع���ام  ه���ذ�   
ت����ط�����ر�ت �أك����ادمي����ي����ة م��ن��ه��ا 
����س��ت��ح��د�ث ب��رن��ام��ج در����س��ي 
�لعالقات  تخ�س�ض  يف  جديد 
�لدولية ي�سهم يف بناء �الإن�سان 
للم�ساركة  وي��ح��ف��زه  �ل��ق��ط��ري 
�الإي��ج��اب��ي��ة يف ت��ق��دم �ل��ب��الد 
در��سة  بعد  وذلك  و�زدهارها، 
م��ت��اأن��ي��ة الح��ت��ي��اج��ات �ل��ق����ت 
�لتخ�س�سات  م��ن  �مل�سلحة 
تطبيق  يتم  وكذلك  �ملختلفة. 
هيئة  �أع�����س��اء  لتقييم  ن��ظ��ام 
ج�دة  ل�سمان  وذلك  �لتدري�ض 
�لكلية  يف  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
و�����س���ت���ح���د�ث ن���ظ���ام مم��ي��ز 
الأع�����س��اء  �لعلمية  ل��ل��رتق��ي��ات 
ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������ض، وك���ذل���ك 
�الأد�ء  وتط�ير  متابعة  عملية 

وح�س�رهم  لالأ�ساتذة  �ملهني 
و�الهتمام  �لعلمية  للم�ؤمتر�ت 
بالكلية  �ملعل�مات  بتكن�ل�جيا 
����س��ت��ك��م��ال  يف  و�ال����س���ت���م���ر�ر 
�ل����ل������ئ����ح �مل���ن���ظ���م���ة ل��ل��ع��م��ل 
��ستقطاب  وكذلك  �الأكادميي. 
من  متميزة  عنا�سر  و�ختيار 

�الإد�ريني للعمل بالعمادة .
�ل�����س��ئ���ن  ع����م����ادة  �أن  ك���م���ا 
�الأك����ادمي����ي����ة ت�����ؤك����د د�ئ���م���ًا 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ت���ث��ي��ق ع��الق��ات 
و�الأك��ادمي��ي  �لعلمي  �ل��ت��ع��اون 
د�خل  �لعلمية  �مل�ؤ�س�سات  بني 
وخ���ارج���ه���ا ودع�����م �ل��ت��ع��اون 
�ل�ثيق مع �لكليات و�جلامعات 
�ملناظرة يف �ملحيطني �الإقليمي 
و�ل�����دويل، وت��ب��ادل �ل��زي��ار�ت 
تلك  بني  و�لطالب  لالأ�ساتذة 
وح�س�ر  �لعلمية  �مل�ؤ�س�سات 

�لعلمية  و�مللتقيات  �مل���ؤمت��ر�ت 
�إىل  بالكلية  يدفع  �لذي  �ل�ساأن 

م�ساف �لتميز عربيًا ودوليًا.
عمادة  ي�سر  �ملنا�سبة  وب��ه��ذه 
تقدم  �أن  �الأك��ادمي��ي��ة  �ل�سئ�ن 
�إىل  و�لتربيك  �ل�سكر  خال�ض 
وت�سكرهم  �ل��ك��ل��ي��ة  خ��ري��ج��ي 
على ما بذوله من جهد و�سرب 
مع  در��ستهم  خ��الل  ومثابرة 
�لتمنيات لهم جميعًا مب�ستقبل 
م�فقة  عملية  وح��ي��اة  ز�ه����ر 
�لغايل  �ل�طن  خلدمة  وحافلة 
خدمة  يف  �ل��ف��ع��ال  و�الإ���س��ه��ام 

�ملجتمع وبناء �لتنمية .
بال�سكر  �ل��ت��ق��دم  لنا  ويطيب 
�جلزيل الأع�ساء هيئة �لتدري�ض 
بالكلية �لذين �أ�سهم�� يف �إعد�د 
وت�سليحهم  �خلريجني  ه���ؤالء 

بالعلم و�ملعرفة . 

�الأ�ستاذ �لدكت�ر
عبد �ملالك �حلاج ب�لعر��ض

م�ساعد عميد �ل�س�ؤون �الأكادميية
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أعضاء الهيئة التدريسية )قسم القانون(

�لدكت�ر
جمال خليل �لن�سار
رئي�ض ق�سم �لقان�ن

�لدكت�ر
عزت حممد �لبحريي

�لدكت�ر
�أن�ر حممد �سدقي �مل�ساعدة

�لدكت�ر
ب�سار غازي �آل فخري

�لدكت�ر
حممد �سعيد �أحمد ��سماعيل 
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�الأ�ستاذ
خالد �سف�ت ناجي �لبهن�ساوي

�لدكت�ر
�إبر�هيم عبد�لعزيز مت�يل د�ود

�الأ�ستاذ
حممد عبد�لهادي عبد�ل�ستار حممد

�لدكت�ر
حممد عرفان �خلطيب
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�الأ�ستاذ �لدكت�ر
عادل حرح��ض �سالح �ملفرجي

رئي�ض ق�سم �إد�رة �الأعمال

�لدكت�ر
زكريا �سعد جاد �لرب حجازي

�لدكت�ر
وليد حممد عبد �لعزيز

�لدكت�ر
ب�ميدين قبايلي

)قسم إدارة األعمال(

�لدكت�ر
عثمان �سعد �س�س��ن �أحمد
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�لدكت�ر
جالل حممد �لعطار
رئي�ض ق�سم �ملحا�سبة

�لدكت�ر
فتحي فرج زوبيك

�الأ�ستاذ �لدكت�ر
�أحمد حمم�د حممد ي��سف

�لدكت�ر
زهري عمرو دردر

�لدكت�ر
عبيد �أحمد عبيد عبد �لن�ر

)قسم المحاسبة(
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�الأ�ستاذ �لدكت�ر
عبد �ملالك �حلاج ب�لعر��ض

رئي�ض  ق�سم نظم معل�مات �حلا�س�ب

�لدكت�ر
�أحمد �سعيد �لعبد

�لدكت�ر
عالء �لدين عبد �لقادر �جلنابي

�لدكت�ر
حممد �ل�سالح حامدي

�لدكت�ر
يا�سر �لتيجاين علي م�سطفى

)قسم نظم معلومات الحاسوب(



45

باحث
علي بن نا�سر ع�ين

باحث
حممد عبد �حلميد �لعي�ين

�لدكت�ر
حممد �الأزهر �سعيدي

�الأ�ستاذ
عادل �سم�ض �لدين عمر �الأمني
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46

�لدكت�ر
حمدي عبد �هلل �ل�سرقاوي
رئي�ض ق�سم �لعل�م �مل�ساندة

�لدكت�ر
يعق�ب علي جانقي علي

�الأ�ستاذ �لدكت�ر
عبد �لرحمن عبد �ل�سالم حمم�د

�لدكت�ر
ر�فد �سعيد عبد �لرز�ق �لعاين

)قسم المتطلبات العامة(
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�لدكت�ر
حممد �سيد عرت�ن

�أ�ستاذ ز�ئر

�الأ�ستاذ
عبد�ملاجد عبد�لقادر �أمني طحاوي

�الأ�ستاذ
م�سطفى �إبر�هيم جربيل

�لدكت�ر
�أحمد ح�سن عبد�لغني عبد�هلل



48

48

�الأ�ستاذ
دوجيت الم�نت بارتلي

�الأ�ستاذ
جنيب �ل�سن��سي

�الأ�ستاذ
�سعيد ي��سف عبد �هلل

�الأ�ستاذ
�إدورد مايكل بار�س�ل

)وحدة اللغة اإلنجليزية(
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)المدربون(
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�أول �لدفعة -  حامل �سيف �ل�سرف 
مر�س���ح �ساب������ط

�سامل �سعيد حمد املري
وزارة الداخلية

ثالث �لدورة 
مر�س���ح �ساب������ط

عبداهلل حممد عبداهلل النعيمي
القوات امل�سلحة

ثاين �لدورة 
مر�س���ح �ساب������ط

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

الدفعة األولى
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�أول �لدفعة -  حامل �سيف �ل�سرف 
مر�س���ح �ساب������ط

را�سد حممد عبداهلل النعيمي
القوات امل�سلحة

ثالث �لدورة 
مر�س���ح �ساب������ط

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

ثاين �لدورة 
مر�س���ح �ساب������ط

فواز الأمعط خملف ال�سمري
القوات امل�سلحة

الدفعة الثانية
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�أول �لدفعة -  حامل �سيف �ل�سرف 
مر�س���ح �ساب������ط

علي حممد عبداهلل اآل �سفران
القوات امل�سلحة

ثالث �لدفع���ة 
مر�س���ح �ساب������ط

را�سد �سريع را�سد الكعبي
وزارة الداخلية

ثاين �لدفع���ة 
مر�س���ح �ساب������ط

نواف حممد ح�سن العتيبي
وزارة الداخلية

الدفعة الثالثة
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�أول �لدفعة -  حامل �سيف �ل�سرف
مر�س���ح �ساب������ط

عبد اهلل حمد حممد علي العذبي
القوات امل�سلحة

ثالث �لدفع���ة 
مر�س���ح �ساب������ط

علي عبد اهلل علي حمد اآل فهيدة
القوات امل�سلحة

ثاين �لدفع���ة 
مر�س���ح �ساب������ط

حمد حممد حمد ع�ستل احلبابي
القوات امل�سلحة

الدفعة الرابعة
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�أول �لدفعة -  حامل �سيف �ل�سرف 
مر�س���ح �ساب������ط

حمد عبد اهلل �سالع حممد الربيدي
القوات امل�سلحة

ثالث �لدفع���ة 
مر�س���ح �ساب������ط

جرب فهد جرب �سعيد النعيمي
وزارة الداخلية

ثاين �لدفع���ة 
مر�س���ح �ساب������ط

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

الدفعة الخامسة
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�أول �لدفعة -  حامل �سيف �ل�سرف 
مر�س���ح �ساب������ط

�سعود مقبل فهد فالح القحطاين
وز�رة �لد�خلية

ثاين �لدفعة 
مر�س���ح �ساب������ط

عبد الرحمن حمد علي الفهيد الهاجري
�لق��ت �مل�سلحة

ثالث �لدفعة 
مر�س���ح �ساب������ط

�سلطان جابر طالب حمد حنزاب
�لق��ت �مل�سلحة

الدفعة السادسة
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�أول �لدفعة -  حامل �سيف �ل�سرف 
مر�سح �سابط

مبارك غامن مبارك البو�سعيد اخليارين
�لق��ت �مل�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��ت �الأمن �لد�خلي )خل�يا(

الدفعة السابعة
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الدفعة الثامنة

اأول الدفعة 
مر�سح �سابط

حممد را�سد بخيت الهويل النعيمي
�حلر�ض �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
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اأول الدفعة 
مر�سح �سابط

حممد نا�سر حمد عبداهلل اآل خليفة
وز�رة �لد�خلية

ثاين الدفعة 
مر�سح �سابط

خليفة حمد حممد عي�سى الكبي�سي
وزارة الدفاع

ثالث الدفعة 
مر�سح �سابط

حممد را�سد را�سد هادي الدو�سري
قوات الأمن الداخلي )خلويا(

األوائل المتفوقون في النتيجة المشتركة
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األوائل المتفوقون في التخصصات المختلفة

الأول يف العلوم الع�سكرية
مر�سح �سابط - وزارة الدفاع

خليفة حمد حممد عي�سى الكبي�سي

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

حممد را�سد را�سد هادي الدو�سري

الأول يف تخ�س�ص القانون
مر�سح �سابط
وزارة الداخلية

حممد نا�سر حمد عبداهلل اآل خليفة
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األوائل المتفوقون في التخصصات المختلفة

الأول يف تخ�س�ص اإدارة الأعمال
مر�سح �سابط -)خلويا(

عبدالرحمن �سعيد عبدالرحمن الربيعة الكواري

الأول يف تخ�س�ص املحا�سبة
مر�سح �سابط - وزارة الدفاع

خليفة حمد حممد عي�سى الكبي�سي

الأول يف تخ�س�ص نظم معلومات احلا�سوب
مر�سح �سابط -)خلويا(

حمد حممد عي�سى الدو�سري
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الأول يف الكفاءة القيادية
مر�سح �سابط -وزارة الداخلية

نا�سر �ساجع فهد ال�سهواين الهاجري

الأول يف اللياقة البدنية
مر�سح �سابط - وزارة الدفاع

را�سد حمد كليفيخ اخليارين الهاجري

الأول يف الرماية
مر�سح �سابط -وزارة الداخلية

علي ح�سني علي حممد الكبي�سي
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خريجو وزارة الدفاع

مر�سح �سابط
خليفة حمد حممد عي�سى �لكبي�سي

تخ�س�ض حما�سبة

مر�سح �سابط
�سع�د عبد�هلل نا�سر �سعيد �لنعيمي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
حمد علي منيخر �لربيدي �ملري

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال 

مر�سح �سابط
ر��سد حمد كليفيخ �خليارين �لهاجري

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
خليفة فهد حمد �حل�سن �ملهندي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
�أحمد �سلمان �سعد �حل�سن �ملهندي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال
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مر�سح �سابط
�سعد ي��سف حممد �لعجالن �لكعبي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
في�سل عبد�هلل حممد �ملفقاعي �لهاجري

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
عبد�لرحمن خمي�ض عبد�لرحمن �ل�سليطي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
جابر �سع�د �سنيد �لدعية �ملري

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
حمد ر��سد حمد جفال �لنعيمي

تخ�س�ض حما�سبة

مر�سح �سابط
حممد م�سفر حمد �لع��مي �ل�سه��ين

تخ�س�ض نظم معل�مات �إد�رية
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خريجو وزارة الدفاع

مر�سح �سابط
�سلطان في�سل �سلطان �ل��سام �لهاجري

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
عبد�لهادي م�سل�ض جابر �خليارين

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
حمد عبد�هلل ح�سن م�سبح �لك��ري

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
عبد�لرحمن حممد �سعيد �لربيعة �لك��ري

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
حممد غامن مبارك �لب��سعيد �خليارين

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
عبد�هلل م�سفر حمد �لع��مي �ل�سه��ين

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال
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مر�سح �سابط
علي فهد �سيف فهد �خليارين

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
حممد خالد حمد حممد �ل�س�يدي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
جنم عي�سى جنم ثاين �لهتمي
تخ�س�ض نظم معل�مات �إد�رية

مر�سح �سابط
مبارك وليد مبارك �آمان �ل�سمايل

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
عبد�هلل حممد �سعد علي �لكعبي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
غامن عبد�هلل غامن �ب��ست �لقبي�سي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال
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خريجو وزارة الداخلية

مر�سح �سابط
خالد مقبل فهد فالح �لقحطاين

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
زيد علي حممد حم�سن �نديلة

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
حمد فالح عبد�هلل �ملظافرة �لهاجري

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
حممد نا�سر حمد عبد�هلل �آل خليفة

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
نا�سر �ساجع فهد �ل�سه��ين �لهاجري

تخ�س�ض قان�ن
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مر�سح �سابط
�سعيد خاطر �سعيد �لربيعة �لك��ري

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
عبد�هلل خمي�ض ح�سن خمي�ض �ملريخي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
�سقر ر��سد �سقر �ساهني �ملريخي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
�سعيد علي �سعيد علي �ملح�سادي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
حممد علي حممد �لعذبة �ملري

تخ�س�ض قان�ن
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خريجو وزارة الداخلية

مر�سح �سابط
�أحمد جمعة حممد جمعة �ل�سليطي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
نا�سر حممد نا�سر �جلفايل �لنعيمي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
جرب حممد جرب خمي�ض �مل�سيفري

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
عي�سى �سالح عبد�هلل حممد �ل�سليطي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
جا�سم عبد�هلل جا�سم علي �آل ثاين

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
حممد عبد�هلل �حمد �لبديد �ملناعي

تخ�س�ض قان�ن
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مر�سح �سابط
عي�سى ح�سن ح�سن �إبر�هيم �لهيل

تخ�س�ض حما�سبة

مر�سح �سابط
ر��سد عبد�هلل ر��سد �ملريزيق �ملري

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
حمد خليفة عيد ع�ي�سة �لب�عينني

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
�سع�د حممد ر��سد غامن �ل�سهالوي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
�أحمد عتيق علي عبد�هلل �خلليفي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
علي ر��سد �ساهني �لعتيق �لدو�سري

تخ�س�ض قان�ن
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خريجو وزارة الداخلية

مر�سح �سابط
عبد�هلل ر��سد ع�ي�سة �جلفايل �لنعيمي

تخ�س�ض قان�ن

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

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
حممد حمد حممد �جلفايل �لنعيمي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
علي عبد�هلل علي �لربيعة �لك��ري

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
فهد ثاين عبد�هلل �لف�سيلة �لهاملي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
حممد �سابت حممد �ل�سابت �لدو�سري

تخ�س�ض قان�ن
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مر�سح �سابط
حمد �سع�د عبد�هلل �أحمد �آل ثاين

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
علي ع��ض علي مهدي �حلبابي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
غازي ز�مل فار�ض �ملقاطي �لعتيبي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
هالل علي هالل علي �خلليفي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
خمي�ض �سلطان خمي�ض علي �ملريخي 

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
حممد علي حممد �لنفيحي �لكبي�سي

تخ�س�ض قان�ن
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خريجو الحرس األميري

مر�سح �سابط
م�سعل عبد�هلل نايف حممد �لدو�سري

تخ�س�ض نظم معل�مات �حلا�س�ب

مر�سح �سابط
حمد عبد�هلل حمد عقيل �لنابت

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
فهد عبد�هلل �أحمد عبد�هلل �ل�سليطي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
�سيف حم�سن ز�يد �لعلم �خليارين

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
خالد عبد�هلل حممد عبد�هلل �ل�سادة

تخ�س�ض �ملحا�سبة
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مر�سح �سابط
ر��سد عيد حمد �لع��مي �لهاجري

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
حممد مبارك فرج حفيظ �ملري

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
عجالن �سعيد عجالن �لعجالن �لكعبي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
�أحمد �سعد �إ�سماعيل �سلطان �لعبد�هلل

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال
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خريجو قوة األمن الداخلي )لخويا(

مر�سح �سابط
عبد�لرحمن �سعيد �لربيعة �لك��ري

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
فاهد في�سل فهد في�سل �لقحطاين

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
حمد عيد هزمي علي �ملريخي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
حممد ر��سد ر��سد هادي �لدو�سري

تخ�س�ض حما�سبة

مر�سح �سابط
حمد حممد عي�سى �لعمريي �لدو�سري

تخ�س�ض نظم معل�مات �حلا�س�ب
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مر�سح �سابط
�سيف �سعيد عبد�هلل �سعيد �ل�سبيعي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
نا�سر خالد نا�سر ملل�م �مل�سيفري

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
حممد علي خلف �سلطان �ملريخي

تخ�س�ض حما�سبة

مر�سح �سابط
�إبر�هيم نا�سر �إبر�هيم �لعلي �ملعا�سيد

تخ�س�ض حما�سبة
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خريجو أمن الدولة

مر�سح �سابط
حممد علي حممد علي �حلمادي

تخ�س�ض قان�ن

مر�سح �سابط
فهد ز�يد مبارك �لع��مي �ل�سه��ين

تخ�س�ض قان�ن
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خريجو الدول الشقيقة
)دولة اإلمارات العربية المتحدة(

مر�سح �سابط
ر��سد خليفة ر��سد خليف �لطنيجي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
نايف خلفان عبد�هلل �سامل �لكعبي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
هز�ع عبيد حممد عبيد �لربيكي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال

مر�سح �سابط
خليفة ر��سد عبد�هلل �لهاديف �لكتبي

تخ�س�ض �إد�رة �أعمال



األنشطة
يف صور



األنشطة
يف صور
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حفل تخريج الدفعة الثامنة

نشاطات العام الدراسي 2013 - 2014
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زيارة رئيس األركان

نشاطات العام الدراسي 2013 - 2014
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زيارة الوفود
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تكريم

نشاطات العام الدراسي 2013 - 2014
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استقبال دفعة
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تمارين داخلية

نشاطات العام الدراسي 2013 - 2014
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تمارين داخلية

نشاطات العام الدراسي 2013 - 2014
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تمرين عسكري خارجي )اليونان(

نشاطات العام الدراسي 2013 - 2014
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تمرين عسكري خارجي

نشاطات العام الدراسي 2013 - 2014



97



98

تمرين شرطي

نشاطات العام الدراسي 2013 - 2014
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تمرين بحري
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األنشطة الرياضية

نشاطات العام الدراسي 2013 - 2014



101

رئي�ض �الأركان ي�سهد تخريج دورة �لقفز �ملظلي

�أ�سرة عمادة �ل�س�ؤون �الأكادميية يف �لكلية
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املقدمــــــة : 
�أن�ر �ل�ساد�ت قبل حرب �كت�بر كان و�حدً� من زعماء �لعامل �لعربي مثل غريه كثريين وبعدها �أ�سبح جنمًا يلمع يف �أفق عال و�ساهق .

وقبلها فاإن رجاًل مثل هرني كي�سنجر كان يتهرب منه وي�سفه باأنه بله��ن �سيا�سي وبعدها فاإنه مل يعد يف مقدور �أحد مبن فيهم هرني كي�سنجر 
�إال �أن يعرتف له باأنه د�هية �سيا�سي .

وقبلها كان حاكمًا ب�سرعية م�ستعارة من �سلفه جمال عبد �لنا�سر وبعدها فاإنه �أ�سبح ميتلك �سرعية م�ستقلة يبد�أ بها ع�سرً� جديدً� من حكمه .
وقبلها مل يكن يف تاريخ �لعرب �حلديث �إنت�سار ع�سكري و��سح وبعدها فاإنه �سجل يف تاريخ �لعرب ن�سرً� ع�سكريًا على م�ست�ى مل يكن ينتظره 

�أحد .
وقبلها كان رجاًل تكررت وع�ده و�عتربت كلها ج�فاء وفارغة وبعدها فاإنه ��ستطاع �أن يحقق ما وعد به وز�د عليه .

�أ�سبح �أكرب من جمال عبد  �أن جمال عبد �لنا�سر كان رجاًل �أكرب منه و�الآن فقد د�خله �الح�سا�ض باأنه  �إح�سا�سه  وقبلها كان يت�سرف ويف 
�لنا�سر فهذ� �لذي حتقق على يديه �لي�م مل يحدث وال جلمال عبد �لنا�سر .

وقبلها وقبلها كثري وبعدها وبعدها كثري �أي�سًا وما قبل خمتلف دو�مًا عما بعد ، وكان ذلك كله كله ماثاًل يف ذهنه تلك �لليلة وقد عرب عنه 
بالن�س�ة ورمبا ��ستطاع حتليل بع�سه و�أح�ض باأثر �لبع�ض �الآخر دون حتليل .

�أن �ملنطقة �لعربية كانت بحاجة �إىل �سخ�سية فذة مثل حممد �أن�ر �ل�ساد�ت و�أن �لرجل كان على قدر �مل�سئ�لية �مللقاه على عاتقه .
لقد �أقدم على �تخاذ قر�ر م�سريي له ومل�سر وه� قر�ر �حلرب �سد ��سر�ئيل �لتي بد�أت يف 6 �كت�بر 1973 عندما ��ستطاع �جلي�ض ك�سر خط 

بارليف وعب�ر قناة �ل�س�ي�ض فقاد م�سر �إىل �أول �نت�سار ع�سكري يف �لع�سر �حلديث .

اأهميــــة البحـــــــث : 
ترجع �أهمية ذلك �لبحث �أنه ي�سلط ت�سلط �ل�س�ء على �سخ�سية تاريخية قامت باإجناز�ت عظيمة على �مل�ست�ى �لع�سكري و�ل�سيا�سي كذلك �أن 
ذلك �لبحث يركز على  حربًا من �أعظم �حلروب �لتي خا�سها �لعرب يف �لع�سر �حلديث، ثم تاأتي �أهمية �لدر��سة يف �أن �سخ�سية �ل�ساد�ت �لتي هي 
حم�ر �هتمام �لدر��سة ت�ستحق �أن ن�سلط �ل�س�ء عليها و�أن نق�م بدر��ستها ب�سئ من �لتف�سيل وذلك من �لناحية �لع�سكرية و�ل�سيا�سية �لتي تف�ق بها 
هذ� �لرجل، وهناك بع�ض �الأم�ر �لهامة �لتي �أعطت تلك �لدر��سة �أهمية خا�سة منها فن �لقيادة لدى �ل�ساد�ت وقدرتة �لع�سكرية و�ال�سرت�تيجية 

ودهائه وذكائه �ل�سديد ه� من �أعطى تلك �لدر��سة ذلك �لزخم وتلك �الأهمية �لكبرية .
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ت�ســــا�ؤالت البحـــــث :
يدور �لت�ساوؤل �لرئي�سي للبحث ح�ل در��سة �ل�سخ�سيه �لقيادية للزعيم و �لقائد حممد �أن�ر �ل�ساد�ت وماهي �أهم �لدرو�ض �مل�ستفادة من تلك 

�ل�سخ�سية �لتي قادت م�سر و �الزمه �لعربية �إىل �إنت�سار من �أكرب �إنت�سار�ت �لعرب يف �لقرن �لع�سرين �عاد لهم كر�متهم ورد لهم �أعتبارهم .

منهـــــج البحـــــــث :
�أنتج �لباحث �ملنهج �ل��سفي �لذي �أعتمد على �ملر�جع �لتي تناولت �سخ�سية �لقائد حممد �أن�ر �ل�ساد�ت .

تقييـــــم البحــــث :
�س�ف يتم تناول �لبحث وفقًا للتقيم �لتايل : 

�ملطلب �الأول ونخ�س�سه لنبذة خمت�سرة عن حياة �لقائد وتتبعه بعد ذلك باملطلب �لثاين �لذي تناول فيه �الأ�سل�ب �لقيادي لل�ساد�ت يف حرب 
�ل�ساد�ض من �كت�بر ثم نتناول يف �ملطلب �لثالث �أهم �لدرو�ض �مل�ستفادة من �الأ�سل�ب �لقيادي للقائد حممد �أن�ر �ل�ساد�ت وننهي عر�سنا بخامتة 

�لدر��سة باأبرز ماجاء بالدر��سة .
وذلك وفقًا ملا يلي :

املطلب الأول : نبذه عن اأنور ال�سادات : ـ
� 6 �أكت�بر 1981 ( رئي�ض جمه�رية م�سر �لعربية للفرتة من 28 دي�سمرب 1970 وحتى 6  حممد �أن�ر حممد �ل�ساد�ت ) 25 دي�سمرب 1918 

�أكت�بر 1981 .
ولد �ل�ساد�ت بقرية ميت �أب� �لك�م مبحافظة �ملن�فية �سنة 1918 وتلقى تعليمة �الأول يف كتاب �لقرية على يد �ل�سيخ عبد �حلميد عي�سى ثم 
�نتقل �إىل مدر�سة �القباط �البتد�ئية بط�خ دلكا وح�سل منها على �ل�سهادة �البتد�ئية ، ويف عام 1935 �لتحق باملدر�سة �حلربية ال�ستكمال در��ساته 
�لعليا وتخرج من �لكلية �حلربية بعام 1938 �سابطًا برتبة مالزم ثان ومت تعيينه يف مدينة منقباد جن�ب م�سر ، وقد تاأثر يف مطلع حياته بعدد من 

�ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية و�ل�سعبية يف م�سر و�لعامل)1( .

1   عي�سى �حل�سن � �أعظم �سخ�سيات �لتاريخ دينية ، �أدبية ، �سيا�سية ، علمية ، فل�سفية � �الهلية � �الردن � �لطبعة �الوىل � �سنة 2010
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ولقد كان �أن�ر �ل�ساد�ت �أديبًا منذ طف�لته فقد كانت ه��يته �خلا�سه هي �لقر�أة و�لكتابة ، وقد كتب �لكثري من �ملقاالت ومن �أبرزها : )�أمة 
جي�سها �سعب .. و�سعبها جي�ض ( – )�إين �أخ�سى على �ل�سع�ب �لعربية .. من نف�سها ! ( – )عظمة �لنفاق ( وغريها من �ملقاالت �لعديده و�لكثرية 

وكانت جميعها بقلمه)2( .
م�ساعدته  �لذي طلب منه  �مل�سري  با�سا  بعزيز  �ملتكررة  لقاء�ته  �إثر  وذلك  �لع�سكرية  �أثناء خدمته  الأول مرة  �ل�سجن  ويف عام 1941 دخل 
للهروب �إىل �لعر�ق بعدها طلبت منه �ملخابر�ت �لع�سكرية قطع �سلته بامل�سري ملي�له �ملح�رية غري �أنه مل يعباأ بهذ� �النذ�ر فدخل على �أثر ذلك 
�سجن �الجانب يف فرب�ير عام 1942 ، وقد خرج من �سجن �الجانب يف وقت كانت فيه عمليات �حلرب �لعاملية �لثانية على �أ�سدها وعلى �أمل �إخر�ج 
�الجنليز من م�سر كثف �ت�ساالته ببع�ض �ل�سباط �الملان �لذين نزل�� م�سر خفية فاكت�سف �الجنليز هذه �ل�سلة مع �الأملان فدخل �ملعتقل �سجنيًا 
للمرة �لثانية عام 1943 لكنه ��ستطاع �لهرب من �ملعتقل ور�فقه يف رحلة �لهروب �سديقه ح�سن عزت وعمل �ثناء فرتة هروبه من �ل�سجن عتااًل على 
�سيارة نقل حتت ��سم م�ستعار وه� �حلاج حممد ويف �أو�خر عام 1944 �نتقل �إىل بلدة �أب� كبري بال�سرقية ليعمل فاعاًل يف م�سروع ترعة ري ، ويف عام 
1945 ومع �نتهاء �حلرب �لعاملية �لثانية و�سقطت �الحكام �لعرفية وب�سق�ط �الحكام �لعرفية عاد �إىل بيته بعد ثالث �سن��ت من �ملطاردة و�حلرمان .

ويف عام 1950 عاد �إىل عمله باجلي�ض مب�ساعدة زميله �لقدمي �لدكت�ر ي��سف ر�ساد �لطبيب �خلا�ض بامللك فاروق .
ويف عام 1951 تك�نت �لهيئة �لتاأ�سي�سية للتنظيم �ل�سري يف �جلي�ض و�لذي عرف فيما بعد بتنظيم �ل�سباط �الأحر�ر فان�سم �إليها ، وتط�رت 
�الحد�ث يف م�سر ب�سرعة فائقة بني عامي 1951 � 1952 فاألغت حك�مة �ل�فد معاهدة 1936 وبعدها �ندلع حريق �لقاهرة �ل�سهري يف يناير 1952 

و�أقال �مللك وز�رة �لنحا�ض �الأخرية .
ويف ربيع عام 1952 �أعدت قيادة تنظيم �ل�سباط �الحر�ر للث�رة ويف 21 ي�لي� �أر�سل جمال عبد �لنا�سر �إليه يف مقر وحدته بالعري�ض يطلب 
منه �حل�س�ر �إىل �لقاهرة للم�ساهمة يف ث�رة �جلي�ض على �مللك و�الجنليز وقامت �لث�رة و�أذ�ع ب�س�ته بيان �لث�رة وقد ��سندت �إليه مهمة حمل وثيقة 

�لتنازل عن �لعر�ض �إىل �مللك فاروق .
ويف عام 1953 �أن�ساأ جمل�ض قيادة �لث�رة جريدة �جلمه�رية و�أ�سندت �إليه رئا�سة حترير هذه �جلريدة ، ويف عام 1954 ومع �أول ت�سكيل وز�ري 
حلك�مة �لث�رة ت�ىل من�سب وزير دولة وكان ذلك يف �سبتمرب 1954 ، ويف عام 1969 �ختاره جمال عبد �لنا�سر نائبًا له وظل باملن�سب حتى ي�م 28 

�سبتمرب 1970 .
بعد وفاة �لرئي�ض جمال عبد �لنا�سر يف 28 �سبتمرب 1970 وك�نه كان نائبًا للرئي�ض �أ�سبح رئي�سًا للجمه�رية .

بحل�ل خريف عام 1981 قامت �حلك�مة بحملة �عتقاالت و��سعة �سملت �ملنظمات �ال�سالمية وم�س�ؤويل �لكني�سة �لقبطية و�لكتاب و�ل�سحفيني 
ومفكرين ي�سارييني وليرب�ليني وو�سل عدد �ملعتقلني يف �ل�سج�ن �مل�سرية �إىل 18000 معتقل ويف 6 �كت�بر من �لعام نف�سه بعد 31 ي�مًا من �عالن 

قر�ر�ت �العتقال مت �غتياله يف عر�ض ع�سكري كان يقام مبنا�سبة ذكرى حرب �أكت�بر وذلك كان على جماعة �جلهاد �ال�سالمي �ملتطرفة)3( .  

2   عي�سى �حل�سن – �أعظم �سخ�سيات �لتاريخ دينية ، �أدبية ، �سيا�سية ، علمية ، فل�سفية � �الهلية � �الردن � �لطبعة �الوىل � �سنة 2010– �ض206-203

3   �أينا�ض �لدغيدي � �عرت�فات جيهان �ل�ساد�ت � مكتبة جزيرة �ل�رد � �ملن�س�رة � �سنة 2004
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املطلب الثاين : ال�سلوب القيادي لل�سادات يف حرب ال�ساد�ص من اكتوبر : 
�أو �لعمل �ل�سيا�سي كان  �أمام �ل�سعب رجال جمه�ل �لتاريخ ، جمه�ل �له�ية ال ي�حي باأي قدر�ت على �حلكم  يف بادئ �المر ظهر �ل�ساد�ت 
يف �ملقاعد �خللفية لرجال �لث�رة ، ملا ت�ىل �لرئا�سة �أعلن �ل�ساد�ت �أنه �سي�سري على �سيا�سة عبد �لنا�سر و�أخذ كثريً� من �لنا�ض ي�سخرون من هذ� 
�لرجل وبعد �أ�سهر قليلة ت��لت �ملفاجاآت �لتي �أذهلت �جلميع �إن �لرئي�ض �جلديد ي�سري على �سيا�سة �ل�سدمات �لكهربائية ثم ت�ج قر�ر�ته يف عام 
1973 بقر�ر �لعب�ر وكان ن�سر �أكت�بر 1973 ر�ئعًا بكل �ملقايي�ض ويكمن يف �ال�سهام �لرئي�سي الأن�ر �ل�ساد�ت يف �أنه �أتاح جلي�ض م�سر �لفر�سة ليبد�أ 
وميتلك زمام �ملباد�أة للمرة �الأوىل يف حروبه �سد ��سر�ئيل �إذ يف �ل�ساعدة �لثانية من بعد ظهر ي�م 6 �أكت�بر 1973 �مل��فق 10 رم�سان 1393 عربت 
240 طائرة يف م�جات مت���سلة وعلى �رتفاع منخف�ض �حلدود �إىل ��سر�ئيل و��ستمرت �لطلعة ع�سرين دقيقة وكانت م�ؤثرة ب�سكل و��سح وبعد 15 
دقيقة طلب �ل�ساد�ت تكر�ر �ل�سربة و�نطلقت م�جات �لطري�ن تدمري من�ساآت �لعدو وجاء �أول بيان يعلن غر�ض �لعلم �مل�سري على �ل�سفة �ل�سرقية 
و�نطلقت �ملدفعيات �مل�سرية وحتت �ستار طلقاتها عربت ق��ت �مل�ساة و�لق��ت �خلا�سة بال�س��ريخ �مل�سادة للدبابات و�قتحمت خط بارليف ومتكنت 
من �سد �لهجمات �مل�سادة �ال�سر�ئيلية وك�سر �جلي�ض �مل�سري حاجز �خل�ف �ال�سر�ئيلي وكان عب�ر �لقناة و�قتحام خط بارليف و�أثبت هذ� �جلي�ض 
زيف مق�لة م��سي ديان وزير �لدفاع �ال�سر�ئيلي �ال�سبق �لذي قال �ساخرً� عند در��سة �حتماالت عب�ر �جلي�ض �مل�سري �إن �مل�سريني يف حاجة �إىل 

�سالحي �ملهند�سني �ل�س�فيتي و�الأمريكي معًا ليمكنهم �لنجاح يف ذلك)4( .
ويف 6 �كت�بر من عام 1973 �سنت ق��ت م�سر و�س�ريًا هج�مًا ج�يًا ومدفعيًا و�قتحم�� خط بارليف �لقائم على �ل�سفة �ل�سرقية لقناة �ل�س�ي�ض 

وه� �حل�سن �لذي قال �ل�س�فيت �إن �لقنبلة �لذرية وحدها هي �لقادرة على �خرت�قه ، و�سرعان ما عادت قناة �ل�س�ي�ض �إىل �الأر��ض �مل�سرية)5( .
بالقيا�ض �إىل حرب �الأيام �ل�ستة �خلاطفة يف 1967 فاإن حرب �الأيام �ل�سبعة �لع�سر �سكاًل و�لتي �متدت �إىل 20 ي�مًا بالفعل يف 1973 تعد بال 
�سك حربًا ط�يلة هي وحدها تعادل ط�ل فرتة �لقتال يف حربي 1967 ) 6 �أيام ( 1956 ) 10 �أيام ( كما تزيد ثالثة �أمثال �الأوىل وقد ال تقل كثريً� 

عن جمم�عة �أيام �لقتال يف معارك �لعرب �لثالث �سد ��سر�ئيل منذ 1948 .
فقد �كت�سبت حربنا يف بد�يتها على �الأقل �سكل �حلرب �خلاطفة بطريقة �أو باأخرى فال �سبيل �إىل �ل�سك يف �أن �فتتاحية �لعب�ر وملحمة �خلط 
كانتا قطعة من �حلرب �خلاطفة ، �ساعقة �سريعة وق�سرية و�خاذة كالعا�سفة و�سربة �ملائة و�ملائتي طائرة �لكا�سحة يف �ساعة �ل�سفر ال تفعل �س�ى 

�أن ت�ستكمل كل مق�مات �حلرب �خلاطفة .
و�ل��قع �أن �ل�سرعة �ملطلقة كانت �سرط جناح تلك �ملر�حل �الأوىل ، بعدها فقط كان ميكن للحرب �لط�يلة �ملمط�طة �أن تبد�أ تلك �حلرب 
�لت�سادمية و�ال�ستنز�فية �لتي كان البد منهما لتح�سم �ل�سر�ع على �الأر�ض فبينما ��ستغرقت عملية �لعب�ر و�قتحام خط بارليف و�نتز�ع ر��ض ج�سر 

وم�طئ قدم على �ل�سفة �ل�سرقية عدة �ساعات فقط ��ست�عبت معركة �لرب �ل�سيناين بقية �أيام �حلرب �لتي تناهز �لع�سرين ي�مًا)6( .
لقد �أثارت هذه �ملعجزة على �سبيل �ملثال �هتمام وف�س�ل كثريين بينهم جلنة �لق��ت �مل�سلحة يف �لك�جنر�ض �الأمريكي وقد ق�سدت �إىل م�سر 

4  جيهان �ل�ساد�ت � �أملي يف �ل�سالم � د�ر �ل�سروق � �لقاهرة � �لطبعة �الأوىل � �سنة 2009

5  جمال حمد�ن � 6 �أكت�بر يف �ال�سرت�تيجية �لعاملية � د�ر �لهالل � �لقاهرة � �لعدد 562 � �سنة 1997

6 حممد ح�سنني هيكل � حرب �لثالثني �سنة � �أكت�بر 73 �ل�سالح و�ل�سيا�سة � د�ر �ل�سروق � �لقاهرة � �لطبعة �الأوىل � �سنة 2004
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و�لعمليات مل تت�قف بعد رغم ن�سائح لها من و��سنطن باالنتظار وكانت لهفة �أع�سائها �أنهم يريدون تق�سي عن �أ�سباب مامل يت�قعه �أحد.
وحني جاءو� ور�أو� وعادو� ليكتب�� تقريرهم كانت �آر�وؤهم : �

�أن �قتحام خط بارليف �سنة 1973 عمل ع�سكري ال يقل يف �أهميته عن �سق�ط خط ماجين� �لفرن�سي �سنة 1940 . 	•
�أن هناك نقلة ب�سرية كبرية يف ن�عية �ملقاتلني �لعرب تختلف بها هذه �حلرب عن �أي حرب خا�س�ها من قبل . 	•

�أن �لتخطيط �مل�سري للمعارك كان على كفاءة عالية وقد متكن من جتاوز �أ�سباب �لتف�ق �ال�سر�ئيلي �لتقليدية وكانت الإ�سر�ئيل ثالثة عنا�سر  	•
يف �لتف�ق : �

تف�ق �لطري�ن وقد �ألغته م�سر با�ستعمال �ل�س��ريخ �ل�سغرية �مل�سادة للطائر�ت من طر�ز �سام ) لالرتفاعات �لعالية ( ومن طر�ز �سرتيلال  	•
لالرتفاعات �ملنخف�سة .

تف�ق يف �ملدرعات : وقد �ألغته م�سر بالت��سع يف �ل�س��ريخ �أي�سًا من طر�ز م�ل�تكا. 	•
�مل�سرية  و�حد �جلبهة  للحرب على جبهتني يف وقت  وبالتخطيط  ناحية  �ملفاجاأة من  بعن�سر  �ألغته م�سر  وقد  �لعامة  �لتعبئة  تف�ق يف نظام  	•

و�جلبهة �ل�س�رية من ناحية �أخرى.
�أن م�سر مل تكن متلك ب�سفة عامة �أ�سلحة جديدة متقدمة مت ��ستعمالها مفاجاأة لكنها يف هذه �لنقطة ��ستطاعت �أن جتد و�سيلة مبتكرة وتلك  	•
�أنها ��ستعا�ست عن تقدم �ل�سالح ب�سيا�سة �لت��سع يف ن�سره وقد ذكر تقرير �للجنة �أن �جلبهة �مل�سرية �سهدت �نت�سارً� لالأ�سلحة و�سفته �للجنة 
باأنه مذهل �أي �أن �لكميات �لتي ��ستعملت منه كانت غري م�سب�قة فاأمام هجمات �لطائر�ت كانت هناك �آالف م�ؤلفة من �س��ريخ �سرتيلال و�أمام 

زحف �ملدرعات كانت هناك �آالف م�ؤلفة من �س��ريخ م�ل�تكا)7( .

7 �ل�ساد�ت وكامب ديفيد � �التفاقات و�أ�س�لها �لتاريخية
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الرباعـــــة فـــي االعــــداد للحـــــرب : 
�إجر�ء�ت  �لتم�يه  و�سائل  فمن  باحلرب  �ملفاجاأة  هدف  حقق  مما  �لتم�يه  يف  بالرب�عة  �أكت�بر  حلرب  �العد�د  يف  �ل�ساد�ت  خطط  متيزت 
مناو�ر�ت ع�سكرية قرب �جلبهة دون �أن يتبعها �سئ فعباأت ��سر�ئيل ق��تها مرتني دون فائدة ولذلك عندما جتمعت �حل�س�د على قناة �ل�س�ي�ض يف 

�أو�خر �سبتمرب 1973 مل ت�ساأ �لدولة �لعربية �أن تكلف نف�سها تعبئة جديدة)8( .
وحر�سًا على �إبقاء �لعدو غافاًل عما ير�د به حر�ض �ل�ساد�ت على عدم �إبد�ء �أي رد فعل خالفًا ملا كان يحدث يف �ملا�سي على حتديات ��سر�ئيل 
للم�ساعر �لعربية وعلى �سبيل �ملثال مل ي�ساأ �ل�ساد�ت �أن يثاأر ال�سقاط �لطائرة �ملدنية �لليبية يف �سيناء يف مار�ض 1973 وذلك خالفًا الإحلاح �لقذ�يف 

كما وقف �سامتًا �إز�ء �لغارة �ال�سر�ئيلية �لتي ��ستهدفت �غتيال بع�ض �لقادة �لفل�سطنيني يف بريوت يف �بريل 1973 .
ومن و�سائل �لتم�يه �الخرى ن�سر خرب �فتتاح �جلامعات يف 29 �سبتمرب و�ل�سك�ت على تاأجيل هذ� �مل�عد ، ومن �جلائز �أن يك�ن مقالة حممد 
ح�سنني هيكل �ملن�س�ر يف ي�لي� 1973 و�لذي ي�سكك فيه �إمكانية �حلرب جزء من حملة �لت�سليل و�إال فاإن ن�سر �ملقال يف ذلك �ل�قت يعترب تثبيطًا 

للمهم وخا�سة بني �أفر�د �لق��ت �مل�سلحة)9( .

املطلب الثالث : الدرو�ص امل�ستفادة من ال�سلوب القيادي للقائد حممد اأنور ال�سادات يف احلرب: 
�أن�ر �ل�ساد�ت قد علم �لعامل فن �لتم�يه و�إخفاء �ال�ستعد�د�ت �لالزمة حلرب �ساملة فقد كان م�ه�بًا يف ذلك و كذلك فاإن �ل�ساد�ت قد  �إن   •
�أعد �خلطة �لالزمة لهذه �حلرب �خذً� باال�سباب �ملعينة على هذ� �النت�سار �لعظيم وهذ� ي�سكل نقطة حت�ل يف طريق �النت�سار .�أن �ل�ساد�ت 
بانت�ساره هذ� قد فتح �لباب و�لطريق �أمام �لعرب لكي ت�سل �إىل مثل هذ� �النت�سار �لعظيم على �لعدو �ل�سهي�ين �إذ� مت �قتفاء �أثر �ل�ساد�ت 

يف خططه و��ستعد�ده لهذه �حلرب �لكبرية .
�إن طريقة �ملباغتة و�ملفاجاأة �لتي ��ستعملها �ل�ساد�ت �ساهمت ب�سكل كبري يف هذ� �النت�سار �لكبري .  •

كذلك �إن عملية ت�زيع �الدو�ر بني مك�نات �جلي�ض �مل�سري �ساهمت ب�سكل كبري يف حتقيق هذ� �النت�سار .
�لتخطيط �جليد بالتدريب و رفع �مل�ست�ى �لقتايل للمحارب �مل�سري و�سحذ �لهمم ورفع �لروح �ملعن�ية للمقاتلني كان من �أهم �أ�سباب جناح   •

تخطيط �لتدريب . 
�ل�سرية �لتامة وخا�سة فيما يتعلق بت�قيت �ل�سربة �الوىل ي�م 6 �أكت�بر �ل�ساعة �لثانية ظهرً� كانت من ��سباب جناح �ل�ساد�ت و �جلي�ض �مل�سري   •

يف هذه �حلرب .

8  حممد �أن�ر �ل�ساد�ت - �لبحث عن �لذ�ت – �ملكتب �مل�سري �حلديث – �لطبعة �لثالة – �أكت�بر 1979

9 خالد عزب و عمرو �سلبي - بقلم �أن�ر �ل�ساد�ت ق�س�ض �أدبية ومقاالت �سحفية - �أطل�ض للن�سر و �الإنتاج �الإعالمي - �لقاهرة - �لطبعة �الأوىل - 2009 
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اخلامتـــــــة :
لقد كان �ل�ساد�ت �سخ�سًا عاديًا ولكنه �أ�سبح بطاًل عظيمًا مل ين�ساه �لتاريخ و�لدليل على ذلك �أننا نتحدث عنه ك�سخ�سية تاريخية وع�سكرية 
وح�ربية و�سيا�سية قلت �أن ت�جد يف ع�س�رنا �حلالي�ة . �إ�سافة �إىل �أن �أعرق �ملعاهد و �الأكادمييات �لع�سكرية عكفت على در��سة تلك �حلرب وحر�ست 
على �أن تك�ن �أحدى �أهم �لدر��سات �لتي يح�سل عليها خاللها مبا فيها من تخطيط �إ�سرت�تيجي بارع وتنظيم هج�مي وتن�سيق بني �ل�حد�ت �أدى يف 

�لنهاية �إىل �أن يفقد �لعدو �ل�سهي�ين دفاعاته ويفقد ت��زنه يف 6 �ساعات .
�إ�سافة �إىل �إن حرب �أكت�بر قد قامت بعملية تغيري يف م��زين �لق�ى يف �ملنطقة �لعربية كما �أنها قلبت �حل�سابات وبدلت �مل��قف وبع�ض من 
هذ� كان يف م�سلحة �لعرب ، �أن قر�ر حممد �أن�ر �ل�ساد�ت �تخذ قر�ر �حلرب يف وقت كانت �ملنطقة �لعربية مت�ج بال�سر�عات و�خلالفات ولكنه 
تعاىل على كل ذلك و�تخذ قر�ر �حلرب كذلك فاإن حممد �أن�ر �ل�ساد�ت كان �سخ�سية عربت عن كل ما يدور يف قلب وذهن �مل��طن �لعربي من خالل 

طلبه للكر�مه و�لثاأر وهذ� ما فعله �ل�ساد�ت .
لقد كان �ل�ساد�ت �سخ�سية حربية ع�سكرية قيادية ذ�ت طابع خا�ض كان له �لدور �لكبري يف تبديل �الماكن �لتي كان عليها �لعرب فقد كان�� يف 

�ل�سابق يف م�قع �ملنهزم ولكن بهذ� �النت�سار �أ�سبح�� يف م�قع �ملنت�سر لذلك فتحية كبرية �إىل �ل�ساد�ت بطل حرب �كت�بر �ملجيدة .
لقد كان �ل�ساد�ت �إي�سًا �سخ�سية �إن�سانية فقد كان يحث على �أن يخدم �الإن�سان �ملجتمع �لذي يعي�ض فيه فاإن هذ� ال يعني �أن �خلدمه من طرف 
و�حد و�أمنا يجب �أن تك�ن �خلدمة متبادلة وعندئذ �س�ف تق�ى رو�بط �الإن�سان ب�طنه و يتعمق �سع�ره باإنتمائه �إليه وهذه قد كانت �أحدى و�ساياه)10( .

10  حممد �أن�ر �ل�ساد�ت - و�سيتي – �ملكتب �مل�سري �حلديث - 1918-1981 م.- م�سر 
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املراجــــــــــع : 
عي�سى �حل�سن � �أعظم �سخ�سيات �لتاريخ دينية ، �أدبية ، �سيا�سية ، علمية ، فل�سفية � �الهلية � �الردن � �لطبعة �الوىل � �سنة 2010  .1 

عي�سى �حل�سن – �أعظم �سخ�سيات �لتاريخ دينية ، �أدبية ، �سيا�سية ، علمية ، فل�سفية � �الهلية � �الردن � �لطبعة �الوىل � �سنة 2010– �ض203-  .2 
206

�أينا�ض �لدغيدي � �عرت�فات جيهان �ل�ساد�ت � مكتبة جزيرة �ل�رد � �ملن�س�رة � �سنة 2004  .3 
جيهان �ل�ساد�ت � �أملي يف �ل�سالم � د�ر �ل�سروق � �لقاهرة � �لطبعة �الأوىل � �سنة 2009  .4 

جمال حمد�ن � 6 �أكت�بر يف �ال�سرت�تيجية �لعاملية � د�ر �لهالل � �لقاهرة � �لعدد 562 � �سنة 1997  .5 
حممد ح�سنني هيكل � حرب �لثالثني �سنة � �أكت�بر 73 �ل�سالح و�ل�سيا�سة � د�ر �ل�سروق � �لقاهرة � �لطبعة �الأوىل � �سنة 2004  .6 

�ل�ساد�ت وكامب ديفيد � �التفاقات و�أ�س�لها �لتاريخية  .7 
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