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ةیمالسإلا دوعس  نب  دمحم  مامإلا  ةعماج  لمعلا سأر  ىلع  سطسغأ 2014 — 

ملیفو نویزفلتو  ةعاذإ  ریانی 2014 ریانی 2010 — 

سیوعلا حلاص  نب  زیزعلادبع 

ةیلمعلا تاربخلا 

لاصتالاو مالعإلا  ةیلك  صصختملا - مالعالا  مسق  دیعم - 
لیربأ 2014 ىلإ  ربمفون 2009  نم  ةیدوعسلا  ةیرابخإلا  ةانقلا  ةیرابخإ -  جمارب  مدقمو  رابخأ  عیذم 

ربوتكأ 2014 ىلإ  ربمفون 2013  نم  میركلا  نآرقلا  ةعاذإ  نواعتم -  تارتف  عیذم 
ویام 2010 ىلإ  ریانی 2010  نم  ضایرلا  ةعاذإ  نواعتم -  تارتف  عیذم 

ربوتكأ 2009 ىلإ  ویام 2004  نم  ةیئاضفلا  دجملا  ةانق  ةیرابخإ -  جمارب  مدقمو  رابخأ  عیذم 
ریاربف 2005  ىلإ  ربوتكأ 2004  نم  طسوألا  قرشلا  ةفیحص  عم  نواعتم  يفحص 

تالهؤملا
مامإلا ةعماج  لاصتالاو - مالعإلا  ةیلك  ملیفو - نویزفلتو  ةعاذإ  مالعإ - سویرولاكب -

نوات جروج  ةعماجل  عباتلا  دهعملا  يف  ةیزیلجنإلا  ةغللا  ةلحرم  يف  بلاط 

میلعتلا

ةیمالسإلا دوعس  نب  دمحم  مامإلا  ةعماج 

تامامتهإلا
ةیبرعلا   CNN ةانق عقوم 

ةیدوعسلا قرشلا  ةفیحص 
ضایرلا ةفیحص 

قبس ةفیحص 
رتیوت ىلع  ةیبرعلا  ةانقلا  عقوم 

يبرعلا  BBC ةانق عقوم 
يسایسلا مالعإلا  تایرجم  ىلع  عالطالاب  متهم 

ةیمالعإلا تاكراشملا 
ربمفون 2015 نوات  جروج  ةعماج  بالط  عم  لصیفلا  يكرت  ریمألا  ءاقل  میدقت  - 1

ربمتبس 2015 يس  يد  نطنشاو  يف  ةیبالطلا  ةیدنألا  ءاسؤر  ءاقل  میدقت  - 2
سرام 2015 يعامتجالا   لصاوتلا  لئاسو  رمتؤم  تاسلج  میدقت  يف  ةكراشملا  -3

ریاربف 2015  راكتبا  ضرعم  يف  ةیمالعإلا  ةنجللا  يف  ةكراشملا  -4
ماعلا 2015 ىلإ  ماعلا 2010  ذنم  ةیمالسإلا  دوعس  نب  دمحم  مامإلا  ةعماج  يف  تارمتؤملا  نم  ددع  میدقت  - 5
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ریاربف 2011 دعب   نع  میلعتلاو  ينورتكلالا  ملعتلل  يناثلا  يلودلا  رمتؤملل  ةمظنملا  ةیمالعإلا  ةنجللا  يف  ةكراشملا  - 6

يعامتجالا لصاوتلا  عقاوم 
Twitter: @abdulazizowais

Facebook: Abdulaziz Saleh Alowais
Instagram: abdulazizalowais83
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