
 )۱(ومن سفن ملع ررقم
  ومنلا سفن ملع يف ثحبلا قرط 
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 ةرضاحملا رواحم        

  .ةيعبتتلا ةيلوطلا ةقيرطلا•
 .ةضرعتسملا ةقيرطلا•
 .ةيعبتتلا ةضرعتسملا ةقيرطلا•
 .قرطلا كلتل بويعلاو ايازملا نيب ةنراقم•
 .ومنلا ةسارد يف تالكشم•
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  دیھمت           
  مهت ال ىرخألا تاريغتملا امأ ،ومنلا سفن ملع يف يساسألا ريغتملا وه رمعلا ربتعي

  .ومنلاب ةلص اهل نكت ملام ومنلا سفن ملع يف ثحابلا
 :ىلع زكرت نأ امأ يهف

  رمع ربع بناوجلا نم بناج يف ريغت عبتت وأ ، اهريغ نع ةنيعم ةيرمع ةلحرم زيمي ام 
  .ناسنإلا

 
  :يه ومنلا سفن ملع ةسارد يف قرطلا مهأو

  
 

 ةقيرطلا  ةيلوطلا ةقيرطلا
  ةضرعتسملا

 ةقيرطلا
   ةيعبتتلا ةضرعتسملا
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   ةيلوطلا ةقيرطلا ً:الوأ        
 نم بناج يف مهل ةثداحلا تارييغتلا ةفرعمل دارفألا نم عومجم عبتت متي ةقيرطلا هذه يف

  :يتألاب اهفيرعت نكميو .رمعلا يف مدقتلا عم بناوجلا
 

 ًايبسن ةليوط ةدمل ابيرقت دحاولا رمعلا يوذ دارفألا نم ةعومجم عبتت
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   ةيلوطلا ةقيرطلا ً:الوأ        

  :تالؤاستلا ضعب قثبنت فيرعتلا اذه نم
 ؟؟دحاولا رمعلا يوذ دارفألاب دوصقملا ام :اهلوأ

 
 نأ بجوتي له ، تاونس ٤ رمع يف لافطألا ةسارد ثحاب دارأ ول لاثملا ليبس ىلعف
 ۳ و تاونس ٤ هرمع نم مهنيب نوكي نا نود تاونس ٤ مهرامعأ لافطألا عيمج نوكي

 ؟؟؟ ًالثم رهشأ

 ًايبسن ةليوط ةدمل ابيرقت دحاولا رمعلا يوذ دارفألا نم ةعومجم عبتت
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   ةيلوطلا ةقيرطلا ً:الوأ        
 ؟؟ عبتتلاب دوصقملا ام :ايناث 
 .ةرم نم رثكأ ةنيعلا نع تانايبلا ثحابلا عمجي نأ عبتتلاب دوصقملا  
 ؟؟تانيبلا عمج ثحابلا ىلع بجي هرم مك :ًاضيأ تالؤاستلا ضعب نهذلل ردابتي انهو
 ؟ نيسايقلا نيب ةلصافلا ةرتفلا نوكت نأ بجي مكو
  :رومأ ةدع ىلع دمتعي اذه
 .ثحابلا هسردي يذلا ريغتملا ةعيبط•
 .مهلبقتو تانايبلا عمجب ةنيعلا دارفأ رثأت ىدم•
 .ثحابلا تاناكمإ•
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   ةضرعتسملا ةقيرطلا ً:الوأ        
  يف مدقتلا عم مهل ثداحلا ريغتلا رظنيل ةنيعلا دارفأ ثحابلا رظتني ال ةقيرطلا هذه يف 
 :يلاتلا لكشلاب هفيرعت نكميو .رامعألا يف ةفلتخم تاعومجم نراقي امنإو ،رمعلا
 

 تانايبلا عمج متي نأ ىلع ،ةنيعم ًانس لثمت ةعومجم لك ،تاعومجملا نم ددع ةنراقم
 .ًابيرقت دحاو تقو يف
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   ةضرعتسملا ةقيرطلا ً:الوأ        

 عمج تارم ددع لباقي انه يتلا تاعومجملا ددع ؟؟ ةقيرطلا هذه يف ةبولطملا تاعومجملا ددع مك 
  .ةيلوطلا ةقيرطلا يف تانايبلا

 تانايبلا عمج نيب ةلصافلا ةدملا نوكت ال نإ دحاولا تقولاب دوصقملا ؟؟ دحاولا تقولاب دوصقملا امو
 ةربخب رورملا وأ .رمعلا يف مدقتلا ببسب ريغت اهيف ثدحي ثيحب ةليوط ةفلتخملا تاعومجملا ىدل

 . اهسردي يتلا ةيرمعلا ةلحرملاو ثحابلا هسردي يذلا ريغتملا ةعيبط ىلع دمتعي اذهو ،ةنيعم

 عمج متي نأ ىلع ،ةنيعم ًانس لثمت ةعومجم لك ،تاعومجملا نم ددع ةنراقم
 .ًابيرقت دحاو تقو يف تانايبلا
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    ةيعبتتلا ةضرعتسملا ةقيرطلا ً:الوأ        
 اهفيرعت نكميو، .دحاو نآ يف نيتقيرطلا نيب عمج رمألا عقاو يف يه ةقيرطلا هذه

  : يلاتلا لكشلاب
 

 ةليوط ةرتفل ةنيعمً انس لثمت ةعومجم لك ،تاعومجملا نم ددع عبتت
 .ةساردلل ةيرمعلا دودحلا زواجتت امدنع ةعومجملا داعبتسا عم ً،ايبسن

 . ةيملعلا ةيحانلا نم ةدئاف رثكأ اهنكل نيتقباسلا نيتقيرطلا نم رثكأ دهج جاتحت ةقيرطلا هذه
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    ةيعبتتلا ةضرعتسملا ةقيرطلا ً:الوأ        
 اهفيرعت نكميو، .دحاو نآ يف نيتقيرطلا نيب عمج رمألا عقاو يف يه ةقيرطلا هذه

  : يلاتلا لكشلاب
 

 ةليوط ةرتفل ةنيعمً انس لثمت ةعومجم لك ،تاعومجملا نم ددع عبتت
 .ةساردلل ةيرمعلا دودحلا زواجتت امدنع ةعومجملا داعبتسا عم ً،ايبسن

 . ةيملعلا ةيحانلا نم ةدئاف رثكأ اهنكل نيتقباسلا نيتقيرطلا نم رثكأ دهج جاتحت ةقيرطلا هذه
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    ةيعبتتلا ةضرعتسملا ةقيرطلا ً:الوأ        
 اهفيرعت نكميو، .دحاو نآ يف نيتقيرطلا نيب عمج رمألا عقاو يف يه ةقيرطلا هذه

  : يلاتلا لكشلاب
 

 ةليوط ةرتفل ةنيعمً انس لثمت ةعومجم لك ،تاعومجملا نم ددع عبتت
 .ةساردلل ةيرمعلا دودحلا زواجتت امدنع ةعومجملا داعبتسا عم ً،ايبسن

 . ةيملعلا ةيحانلا نم ةدئاف رثكأ اهنكل نيتقباسلا نيتقيرطلا نم رثكأ دهج جاتحت ةقيرطلا هذه
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  ةضرعتسملاو ةيلوطلا ةقيرطلا ىلع ةلثمأ        
 عبرأ و نيتنس نس نيب لافطألا ىدل يظفللا ومنلا ةسارد ديري ثحاب :يلي ام ضرتفنل 
 هتاناكمإل ًاريدقتو تاونسلا هذه يف يظفللا ومنلاب هتفرعم ىلع ءانب ىأر دقو ،تاونس
 تناك ةساردلا ةيادب نأ ضرتفنلو ،رهشأ هتس لك ثداحلا ريغتلا ةفرعم يغبني هنأ

 ـه۱/۱/۱٤۲۰
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  ةضرعتسملاو ةيلوطلا ةقيرطلا ىلع ةلثمأ        
 : ىلإ ثحابلا جاتحي : ةيلوطلا ةقيرطلاب :ً الوأ 
 ةدمل ،تارم ٥ مهنع تامولعملا عمجيسو ،نيتنس مهرامعأ لافطألا نم ةعومجم ثحابلا جاتحي
 :ةيلاتلا خيراوتلا يف ، نيتنس

 ١/١/١٤٢٢ ١/٧/١٤٢١ ١/١/١٤٢١ ١/٧/١٤٢٠ ١/١/١٤٢٠  تانایبلا عمج خیرات

 ٤ ٣.٥ ٣ ٢.٥ ٢  لافطألا رمع

!!!!
!!!! 
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  ةضرعتسملاو ةيلوطلا ةقيرطلا ىلع ةلثمأ        
  : ةضرعتسملا ةقيرطلاب :ً الوأ 
 ،فصنو ناتنس ،ناتنس :يلاتلا وحنلا ىلع ةعومجم لك رامعأ تاعومجم سمخ جاتحي ثحابلا
 خيرات يف ةدحاو هرم تانايبلا عمجيسو . تاونس ٤ ، فصنو تاونس ۳ ،تاونس ۳

۱/۱/۱٤۲۰ 
١/١/١٤٢٠ 

٤ ٣.٥ ٣ ٢.٥ ٢ 

!!!!
!!!! 

 

!!!!
!!!! 

 

!!!!
!!!! 

 

!!!!
!!!! 

 

!!!!
!!!! 

 
 14 دوعس كلملا ةعماج - بیھولا ةمیعن .أ 1439 ،ىلوألا ىدامج 22



  ةضرعتسملاو ةيلوطلا ةقيرطلا ىلع ةلثمأ        
  :  ةيعبتتلا ةضرعتسملا ةقيرطلاب :ً الوأ 
 ،فصنو ناتنس ،ناتنس :يلاتلا وحنلا ىلع ةعومجم لك رامعأ تاعومجم سمخ جاتحي ثحابلا
 عمجي نل هنكل ةضرعتسملا ةقيرطلا يف وه امك يأ . تاونس ٤ ، فصنو تاونس ۳ ،تاونس ۳
 . ةيلوطل اةقيرطلا خيراوت سفنب تارم ٥ اهعمجيس لب ،ةدحاو هرمل مهنع تانايبلا
 ٤ اهرمع حبصيس ۱/۱/۱٤۲۰ خيراتب تاونس ٤ اهرمع ناك يتلا ةعومجملا نأ ظحالي نكل
 ذهو ۱/۷/۱٤۲۰ خيرات يف فصنو
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  ةضرعتسملاو ةيلوطلا ةقيرطلا ىلع ةلثمأ        

  :ةيعبتتلا ةضرعتسملا ةقيرطلاب :ً الوأ 

 ۱/۱/۱٤۲۲ ۱/۷/۱٤۲۱ ۱/۱/۱٤۲۱ ۱/۷/۱٤۲۰ ۱/۱/۱٤۲۰  تانايبلا عمج خيرات
!!!!! ۲ ۲.٥ ۳ ۳.٤ ٥ 
!!!!! ۲.٥ ۳ ۳.٤ ٥ x 
!!!!! ۳ ۳.٤ ٥ x 
!!!!! ۳.٤ ٥ x 
!!!!! ٤ x 

م ةسارد
رعتس

 ةض

   ةيلوط ةسارد
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  قرطلا نيب هنراقم        

  :ةيلوطلا ةساردلا ايزم
 .يقيقحلا ومنلا سايق•
 .ةنيعم تالاح وأ ةلاح عبتت ةيناكمإ•
 .ةنيعلا دارفأل ةقباسلا فورظلا ةفرعم•
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  قرطلا نيب هنراقم        
  :ةيلوطلا ةساردلا بويعو تالكشم
 .كلذ ىلع ةبترتملا ةفلكتلاو دهجلاو قرغتسملا نمزلا لوط•
 رثؤت دق ثحبلا ةعيبطب اهل ةقالع ال يتلا ةنيعلا اهئوض ىلع ثحابلا راتخي يتلا تافصاوملا•

 . ةساردلا عمتجمل ةنيعلا ليثمت ىدم ىلع
 ةنيعلا برست•
 جئاتنلا ةيدودحم•
  تانايبلا عمج فورظ فالتخا•
 .تانايبلا عمج راركت رثأ•
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  قرطلا نيب هنراقم        

  :ةضرعتسملا ةساردلا ايزم
  تقولا راصتخا•
 . تانايبلا عمج فورظ ديحوت•
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  قرطلا نيب هنراقم        

  :ةضرعتسملا ةساردلا بويعو تالكشم
 يقيقحلا ومنلا سيقت ال•
  ةنيعم تالاح وأ ةلاح عبتت عيطتسن ال•
 لايجألا نيب قرفلا رثأ عم ومنلا رثأ لخادت•
 . ثحابلا اهل هبتني ال يتلا ةيئاقتنالا لماوعلا ريثأت•
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  قرطلا نيب هنراقم        

 ؟؟ لضفأ نيتقيرطلا يأ
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  ومنلا ةساردب قلعتت تالكشم        

  سايقملا ةمئالم

  سايقملا تادحو يواست مدع

 ىحنمب جئاتنلا ليثمت تالكشم
  ومنلا
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  ومنلا ةساردب قلعتت تالكشم        
 ىحنمب جئاتنلا ليثمت تالكشم

  ومنلا

 .رخآ ريغتمو رمعلا نيب ةقالعلا لثمي يذلا ينايبلا طخلا رمعلا ىحنمب دصقي
  :اهنم ۲ نع ثدحتن تالكشملا ضعب ًانايحأ ثدحي ةقالعلا هذه ليثمت دنعو
  ةيعرفلا تاجردلا ىحنم لثمي ال دق ةيلكلا ةجردلا ىحنم نإ•
 ىحنم لثمي ال دق ةعومجملا طسوتم باسح ىلع ينبلا ومنلا ىحنم نإ•

  ةعومجملا لخاد ةصاخلا تائفلا
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  ومنلا ةساردب قلعتت تالكشم        
 ىحنمب جئاتنلا ليثمت تالكشم

  ومنلا
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  ةمهم ةطقن        

 كلذ ينعي الف نيريغتم نيب ةقالع دحن امدنع هنأ يهو ،ةمهم ةطقنل ةراشالا يغبني
 ةيباجيإ ةقالع اندجو ولف ،رخآلاب ببست امهدحأ نأ يأ ةيببس ةقالعلا نأ ةرورضلاب
  :تالامتحا كانهف ب ريغتملا و أ ريغتملا نيب ًالثم ةيدرط
 . ب يف ببست أ نوكي دق •
 . أ يف ببست ب نوكي دق•
 نينثالا طابترا يف ببست يذلا وه ةساردلا يف لفغم ثلاث بناج كانه نوكي دقو•
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 ةرضاحملا ةياهن        

 ! .. قيفوتلاب نكل يتاينمت .. ةرضاحملا تهتنا
  بيهولا ةميعن.أ
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