
 

  
 

 

l يراشتسا ةربخ تيب ليست بلط وم l 
 

  ةربخلا تيب مسم
 

 ةربخلا تيب لمع تالام
  
  
  
  

 ةربخلا تيب سيئر تامولعم

 :مسالا

 صصختلا مسقلا ةيلكلا
   

 تيبلا لمع تالام يف ةربخلا

  

  

  

 اتالا تامولعم
 لاوج يديربلا زمرلا ديرب قودنص  ةنيدملا

    

 سكاف لمعلا فتاه ينورتكلالا ديربلا
   



 

  
 

 

 

l  يراشتسا ةربخ تيب ليست بلط وم l 
 

 ةربخلا تيب اع
 مسقلا ةيلكلا مسالا

    

    

    

    

    

 يراشتسالا ةربخلا تيب سيئر

  مسالا

  عيقوتلا

  خيراتلا

 
 

 بللا ميدقت دع تيبلا اعو ةربخلا تيب سيئرل ةيتالا ةريسلا افرا ري :ةحالم
 
 
 
 

 
 



 

  
 

 

l يراشتسا ةربخ تيب اش لع ةيلكلا ديمع ةقفاوم l 
 

 مرتحملا                              تامدخلاو ةيراشتسالا تاساردلا دهعم ديمع ةداعس
 ،،،هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 

 :ةداعس م مدقملا بللا لع الطالاب مكيح
 

   مسالا

 

   مسقلا
 

  مساب يراشتسا ةربخ تيب ءاشنإ لايح

 
 .تيبلا ءاشنإ نم عنمي ام دوجو مدعب مكديفنو
 

 ،،، ريدقتلاو ةيحتلا صلاخ اولبقتو
 

   ةــيلك دــيمع

  روتــــــــك دـــــلا

  عــــيـــقوـــتــــلا

  خــــيراـــــــتلا
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l يراشتسا ةربخ تيبل لقتسم باسح حتف بلط l 
 

 مرتحملا                                تامدخلاو ةيراشتسالا تاساردلا دهعم ديمع ةداعس
 
 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 

  يراشتسالا ةربخلا تيب يدهي

 

 
 باسح لجس تحت تيبلل لقتسم باسح ديرفت يف تيبلا ةبغرب مكديفأو ،ةيحت بيطأ مكتداعس

 .ةعماجلاب تامدخلاو ةيراشتسالا تاساردلا دهعم فارشإ تحت نوكيو دهعملاب ةربخلا تويب
 
 .ةقفاوملاو عالطالاب مكتداعس فطلت لمآ     
 

 ،،، يتايحت صلاخ اولبقتو

 
 

 يراشتسالا ةربخلا تيب سيئر     
 
   :مسالا

   :عيقوتلا

  :خيراتلا

 
 
 



 

  
 

 

l يراشتسا ةربخ تيب سيست دقع وم  l 
 

 يف ًايعسو ،لصيف نب نمحرلادبع مامإلا ةعماجب ةربخلا تويبل ةيميظنتلا دعاوقلا نم ةعبارلا ةداملا ىلإ ًادانتسا
 ةيمنتلا معدل يميداكألا يراشتسالا لمعلا ريوطتو ينطولا ةيراشتسالا تامدخلاو ةربخلا عاطق ءانبب ةكراشملا
 ىلاعت هللا نوعب هنإف ءاضعألا ىدل ةزيمتملا ةيميداكألاو ةيملعلا تاربخلا دوجول ًارظنو ،اهتاياغ همدخو ةينطولا

 :نم ٍلك نيب قافتالا مت م20      /       /        قفاوملا ـه14     /       /        موي يف

 ةعمالاب سيردتلا ةي وع ةربخلا تيب سيئر

 

 مو ،ةربخلا تيب اع 

   
  
  
  
  

 :يتا لع اتالا مت يح
 تابطاخملا نوكتو ةربخلا تيب ىلع يرادإلاو ينفلاو يلاملا فارشإلا ةمهم ةربخلا تيب سيئر ىلوتي )2

 .همساب تالسارملاو
 .تيبلا سيئرو دهعملا نيب ةروصحم ةقالعلا نوكتو ،دهعملا مامأ رشابملا لوؤسملا وه ةربخلا تيب سيئر )3
 .اهذيفنت ةعباتمو ءاضعألا ماهمو تامازتلا ديدحت ةربخلا تيب سيئر ىلوتي )4
 تيب سيئر فيلكت يف ةنيبملا بسنلا بسح ةربخلا تيب ءاضعأ نيب عيراشملاو دوقعلا تاداريإ ميسقت متي )5

 .دهعملا ىلإ هعفر متي ،عورشم لكل صاخ دقع قفو دقعلا يف نيكراشملا ءاضعألل ةربخلا
 مايقلل ابسانم هاري نم فيلكتب تيبلا سيئر مزتلي تيبلا ةيوضع نم ةربخلا تيب ءاضعأ دحأ باحسنا لاح يف )6

 .كلذب تامدخلاو ةيراشتسالا تاساردلا دهعم ةدافإو بحسنملا وضعلا تامازتلاب
 .دهعملا قيرط نع هتيوست متي هنإف هئاضعأو ةربخلا تيب سيئر نيب هللا حمس ال فالخ ثودح لاح يف )7
 .دقعلا فادهأ قيقحتب مازتلالاو نواعتلا حورب سيسأتلا ةيقافتا دونب ذيفنتل نافرطلا لمعي )8
 .ًايباتك هتقفاومو رخآلا فرطلا راعشإ دعب الإ ريغلل هنم ءزج يأ وأ دقعلا نع لزانتلا فرط يأل زوجي ال )9

 .اهبجومب لمعلل وضع لكل ملست ةخسن نمو ًادنب رشع دحأ نم ةيقافتالا هذه تررح )10

 ،،،قفوملا هللاو



 

  
 

 

 

l يراشتسا ةربخ تيب سيست دقع وم l 
 

 ةربخلا تيب سيئر :وا رلا

   :مسالا

 :عيقوتلا
 

 ةربخلا تيب اع :يالا رلا

   :مسالا

  :عيقوتلا

   :مسالا

  :عيقوتلا

   :مسالا

  :عيقوتلا

   :مسالا

  :عيقوتلا

   :مسالا

  :عيقوتلا

 
 
 
 



 

  
 

 

l يراشتسالا ةربخلا تيب سيئر رارق l 
 

 ةربخلا تيب سيئر مسا

 
  

  ةربخلا تيب مسا

 

 
 

 رارق
 

 حئاوللاو طورشلا ىلع تعلطا يننأب هالعأ روكذملا يراشتسالا ةربخلا تيب سيئر انأ رقأ
 ةيراشتسالا تاساردلا دهعم ةلظم تحت اهيف لمعلا ةلوازمب مزتلأو ،ةربخلا تويبل ةمظنملا
 ةربخلا تويبب لمعلا ةلوازمو ءاشنإل ةمظنألاو طورشلا ةفاكب مازتلالاب دهعتأو ،تامدخلاو
 ىلع ةبترتملا تاءازجلاو فيلاكتلا لمحتأ نأو ،لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماجب يراشتسالا
 بادآلاب مازتلالاب دهعتا امك ،ريغلا وأ ةعماجلا هاجت تيبلا تامازتلاب ءافولا مدع وأ لالخإلا
 .ةصصختملا ةينهملا تامدخلا ميدقتب ةقالعلا تاذ ةينهملا دعاوقلاو

 
 

 عيقوتلا ر هيلعو

 
 

 





 

  
 

 

l ةربخلا تويب تامدخ ميدقت دقع وم  l 
 

 ةماع تامولعم 
  ةربخ تيب مسا

  ةربخلا تيب سيئر مسا

  لاوجلا مقر

  ةماقإلا / ةينطولا ةيوهلا مقر

  ينورتكلإلا ديربلا

 ةمدخلا م ةديتسملا ةهلا ع تامولعم ب
  ةديفتسملا ةهجلا
 ةيبيردت تامدخ O   ةيميلعت تامدخ O ةيراشتسا تامدخ O   ةمدقملا ةمدخلا عون

   O تاسارد O ةسفانم ىلع ميدقت   O ىرخآ 
 ه_____/____/____ :خيرات نم أدبت ًاموي )        ( ًارهش )        ( دقعلا ةدم تانايب

 يدوعس لاير  )                                      ( يلامجإلا دقعلا غلبم

 ةمدخ مدقم دجوي له
 ؟ةعماجلا جراخ نم كراشم

O معن 
 ال O ةماقالا/ةيوهلا مقرو مسالا ركذي ،معن ةباجإلا تناك اذا

 ةيوهلا مقر مسالا
   

  
 

 
 
 
 
 



 

  
 

 

l ةربخلا تويب تامدخ ميدقت دقع وم l 
 

 ةربخلا تيب سيئر رارق 
 

O ةعماجلاب ةربخلا تويبل ةيميظنتلا دعاوقلا تأرق ينأو ،ةحيحص هالعأ ةروكذملا تامولعملا نأ رقأ 
 
 

 ه14       /        /       :خيراتلا  :عيقوتلا

 دهعملا ديمع تايئرم د
O قفاوم O قفاوم ريغ 

 تاظحالم

 

 ه14       /        /       :خيراتلا  ديمعلا عيقوت
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