
 

 

 

 

 

 

 اإلرشاد األكاديمي
 



 مقدمة 

ي أحررا ريكترا ره ة رر  ظرري كلررت رهتي ررألا رهترري لتبعرر  كلررألد ره ررأل ألا ره عت ررا   يعتبررا رشادررألك ريمررألكي 
  تره رررااألا تريك ررري  ي ررر   تمارا ةرررأل ريمألكي  ررر   تأم رررألاةأل ره  تي ررر تترهتررري ل رررأل ا رهيألهرررر ظررري رهتعرررا   يررر  ره

ك ررأل يعتبررا رشادررألك ريمررألكي ي نحرراا ره عررمرا رهترري لررا ت ل أل رر  رهيررال  ارر  رهتي رر   . رهيالب رر  لألهتي رر  تره ألاعرر
 تكذهك ل أل   رهيي   ا  رهيال   تلزيا ان ركت ألء رهيألهر نهيةأل. 

تاررن أ رر  ل عيرر  كلررألد رشادررألك ريمررألكي ي لألهتي رر   ظ ررا مألارر  رهتي رر  بم رر  كلررألد اتتألارر  شكرا  باكررألا  
ن لع   ررف م  ررأل لعررا هيتي رر  لوم يةررأل. تمألارر  رهتي رر  لأل ررارك لررذر رهعلررألد اررن  ررال  ر ه رر  رهبيئرري  ترهررذك ي  رررشادررألك 

 رهتأله  :
 ل  ي  ظايق     هم   كلألد اتتألا  هإلادألك ريمألكي ي.  -
 .  ان  ال اار ع  رهعلت ره  تي     ا ر ت أل ألا هم   لصما أته  هعلألد رشادألك ريمألكي ي -
 دألك ريمألكي يرشا اعألم   رهتصما رهعةألئ  هعلألد  -
 ريكترا ره  تي   هت عي  كلألد رشادألك ريمألكي ي )رست ألا  رهيال  تأكترا رهت ي ت ره  تي  ( ت    -
 ه ع  دئمن رهتعي ت ترهيال   بعلألد رشادألك ريمألكي ي  ي   ره ألص  ل اكيت ره  تاح -
 ان ا يس رهتي  . اعتماده  -
 اتأللع  لع يذه ان  ال  ه ع  ا  ي  ان ا يس رهتي  .  -
 ل ي ت رهعلألد سعميأل   -
 رل ألذ رش ارءرا رهتصح ح   ظي  مء   ي   رهت ي ت.  -

م أل رماا رهتي   لعض رش ارءرا ري اك ان أ   ل عي  لذر رهعلألد حيث لت نكراج رهاكألا  رهتاايبي 
رهتاايب    ره ألص لألشادألك ر ره ي   نكرا هيتي  يمألكي ي   ن  رهتاايس ظي    ؛ ان أ   اظ  ك ألء  أ ضألء ليئ  

رهيألرهر  ي تي    حت   ريمألكي ي؛  رشادألك  بعلألد  رهيال   بتعايف  رهتي    مألا   ك أل  ريمألكي ي.  رشدألك    ي   
  كتا  ظي اعلما  بارا  ره أل ألا ره عت ا . ا ألاس  

كلألد  لتبع   رهتي  بارا ةأل  شكرا   اتتألا   كلألد  ناسألء  نه   رهعلألد  لذر  ان  ال   لةا   رهتي    نن 
 رهتي   تطالبةأل. أ     ألن رهتمرص  ره عأل  بين نكرا   ره أل ألا ره عت ا   تان



 اإلرشاد األكاديمي:رؤية نظام 
  ألاع  اصا هيعيمد ترهتتعمهم  أل - اا  ا يز  هيال  كي   طر  ارح  ره ت ترالسعألن

اإلرشاد األكاديمي: رسالة نظام   
كلألد   تريسعألنيةا   رظت  ت ارح   طر  ل ي    ريمألكي ي  ه-رشادألك  اصا  ترهتتعمهم  أل ألاع   لعل ت    يعيمد  نه  

ريمألكي ي ترهع  ي هةت حت  يت  ن رهيألهر ان رمت أل  ره عألا  رشدار   ل ايت  رهت أل   ا  رهيال  ان  ال   
   . تره ةألارا ره ييمم 

 
 عريف اإلرشاد األكاديميت

  ترحرار  ارن رشادرألك ريمألكي ي لم   ي   اةع   تلاممي  ل اد هييال  رهاراسين ظي ره ألاعألا. تلرم ي  ر
ألت تسألئ  ا رأل ا  رهيألهرر هالكرااألج ظري رهبيئر  ريمألكي  ر  تلح يرق أ ير  اعراالا رهع رألح  ك رأل ي رأللت ظري رهتومرا 
ان ا ريا  رهيألهرر رهعي  ر  ارن حيرث ليبيرق ره ير  رهاارسر    تكرذهك م  رأل يتعيرق لروكرء رهيألهرر تلحصرييف رهعي ري 

ي ا رأل ا  رهيألهرر  ير  رالكت رأل  رهترااي ي تره براا  ارن بيئر  ظي ا تيف ره  ألمألا. تي أللت رالادألك رالمألكي ي ظ
رهتعي ت ظي ره ارح  ره ألل   هاارسرتف ره ألاي ر  نهر  بيئر  ره احير  ره ألاي ر  رهتري يعت را ظيةرأل رهيألهرر  ير  ك  رف ظري 

 . رل ألذ مارارلف تلحايا ل صصف تليميا ا تمره رهعي ي تره يمكي

 أهداف اإلرشاد األكاديمي: 

شادررألك ريمررألكي ي نهرر  ل ررايت رهعصررا تا ررأل ا  رهيررال  هترري يت  عررمر اررن رم ررأل  ارراحيتةت ي ررع  كلررألد ر
 رهاارس   بع ألح  ن طايق لح يق راللار  رهتأله  :

 ر ن ره راه  ره تييبرألاكةألء      إثعألء كارستف ل أل يح ق نل ألد ره يف رهاارس ف ت ألمظيا رها ت رهالزد هييألهر  .1
  رهزاع ف ره تألح .

رالسررتارل      ترهالئحرر   تألررارظةأل رهتي رر تزيررألك  ت ريةت باسررأله    ا ريمألكي  رر  ترشادررألكي  هييررالل رايت ره عيماررأل .2
 .رهار ي  

 .اتأللع  رهيال  أمألكي  أل  تا أل الةت  ي  نك ألز كارستةت ل  ألء  .3
 ف هت اي  طال  اؤليين ه مق رهع  .ظي لمظيا بيئ  لعي     سي   رهتي  ك ت  ةمك  .4
 تايمهةت.رهبارا  ريمألكي    رهتي لالئت ماارلةت عا   ي  ا أل ا  رهيال   ي  رهت   .5
تا ررأل الةت ظرري رهت يررر   تاتررأللعتةت هاظرر  ا ررتمرلت رهعي رري  تراللت ررألد بةررت  لم  ررف رهيررال  ره تع رراين كارسرر أل   .6

  ي  األ يمر ةمكف ان  قبألا.
 ظي رهت ير  ي  ا ألميةت ريمألكي    ترشكراي .   رهيال ا أل ا .7
 هتح ين ا تما رهييب األا ره  تي   رهتي ل ااةأل لعايف رهيألهر لأله ا .8
 . لزتيا رهيال  لأله با  ترهاأك رهعي ي حم  لعل ت أتمأللةت  .9

 المرشد األكاديمي

لم أحا أ ضألء ليئ  رهتراايس أت رهةيئر  ره عألتكر  رهرذك يترمهي ايرف ا  م ر  ارن رهيرال   تيعتبرا حي ر  رهتمرصر  
 مألكي ي.    ن لح يق ألار  رشادألك ريهيال   ك أل أكف ره  ئم رهتي   ترنكرا  بين 



 دور المرشد األكاديمي:

ارررن نحترررمرء ارررأل مرررا  فل رررأل ي  عررر  طاللرررف ظررر  نطرررألا رهت ألهيرررا ره ألاي ررر  بيعرررف تمرررينمظيا  رررم ارررن ره رررمك  تريه ررر  لررر .1
 .يعتا ةت ان ا  الا أمألكي    أت ن ت ألع   تا أل الةت ظ  رهبحث  ن رهحيم  تإل ألذ ره ارا ره عألسر

 ألهر بالئح  رهباكألا  ره ألص لف  تاتييبألا رهت اج. لعايف رهي .2
 لعايف رهيألهر لألهيمرئا  تره مركين  ترهق ت ره ألص  لألهتي    ترهة    رهتعل  ي هةأل  ترهمحارا ره  تي   بةأل.  .3
 داح كلألد ره أل ألا ره عت ا  ترشادألك ريمألكي ي هييال . .4
لرألهياق ره  تي ر   )رالي ير   رال رالن  ير  ا ترر  لحايا سأل ألا رشادألك ريمألكي ي   تيتت ن رالد رهيرال  لرف .5

 . تيتت ن يألا ائ س ره  ت ره  تص بتيك ره أل ألا. رشادألك ريمألكي ي
  سرمرءر  أمألكي  رأل  أت ظري رالك ري  رهيالب ر  يتض ن  يتف رهاارس    ترك ألزرلف ظي رهتي   ن ارك ايف هت  طألهر .6

 ثألئق ري اا رهتي لتعيق لألهيألهر.   تكذهك كألظ  رهم لألش ألظ  نه  رهب ألكألا ره ألص  لف
 تيتيير ذهك األ ييي:  رل ألد رهع ي ألا ره تعي   بت  ي  رهيألهر ان رهت  ي  ره عيي  ترهحذ   ترش ألظ  .7

   تأممركلأل  تاتييبأللةأل ره ألل  .رشه ألد لألس ألء ره  ااا -
 ي   تامر يرا رشه رألد لأله مر را ره ألصر  بت ر ي  رهيرال  ارن رهحرا ريككر   تريمصر   تامر يرا رهت ر -

 الك حأل  ان ا اارا  تإ ألظ  ا اارا. ر
 لمظيا كألظ  رهمثألئق ره ألص  بت  ي  رهيال  )ك مذج رهت  ي   ك مذج ره حر  ك مذج رش ألظ (   -

  .ا أل ا  رهيألهر ظي ت    ي  كارس   كألاي  اعذ رهتحألمف لأله ع  ريته  .8
 كي ي. ت    ي  بايي  هييألهر ظي حأله  حاتث ركحار  ظي ا ألاه ريمأل .9

 ل     رهيألهر  ي  ره  ألاك  ظي ريك ي  رهيالب   لألهتي   تره ألاع  ا أل ي أللت ظي ليميا اةألارلف.  .10
 ا أل ا  رهيألهر ظي ح  ا  اللف ريمألكي    ترال ت ألع  .  .11
 . ان  ال اتأللع  كا أللف ظي أ  أل  ره ص  رهاارسي تكةأليتف اارقب  أكرء رهيألهر ريمألكي ي .12

 دور الطالب  

ن كتا ره ادا رالمألكي ي ي تص ل  أل ا  رهيألهر   تأره  ؤت  ظي رهعةألي   ن ره ارارا رهتي يت ذلأل نكارك أكف .1
 .ل ألذ ره ارارا ره عألسب ر  ي 

يعتبررررا رهيألهررررر لررررم ره  ررررؤت  ره بألدررررا  ررررن اعاظرررر  رهيررررمرئا ريمألكي  رررر  تره أله رررر  ت   رررر  اتييبررررألا رهباكررررألا   .2
 .ريمألكي ي

  تذهرك ل  رأل ا  ره ادرا لأل رارك باكألا رف رالمرألكي ي هتي ر الهتحألمرف لأل ي ر أن ي رمد رهيألهرر اعرذ ره صر  رالت  .3
 ريمألكي ي. 

ارئت اررر  اادررراه رالمرررألكي ي ت ألصررر   رررال  ظترررا  أسررربم  رالادرررألك رالمرررألكي ي تلرررم ريسررربم  ره رررألبق رهرررتمرصررر  ره .4
 .   ت ال  ره أل ألا ره  صص  هإلادألك ريمألكي يالسبم  رهت  ي  ره بائي تكذهك  ال  ظتا  رهت  ي 

رالك ررحأل  اررن ا ررألق  ت ترش ررألظ     ت ألصرر  ظرري حررألالا: رهت رر ي   ره ررحر اار عرر  اادرراه رالمررألكي ي أتال   .5
  . رالك حأل  ان ره ألاع   تطير رهاارس ت 



 دور إدارة الكلية

ترهةيئ   .1 رهتاايس  ليئ   أ ضألء  هتمزي   رهتاايس  ليئ   أ ضألء  هي ألك   ر ت أل   لع ا  سعميأل  رهتي ف  نكرا   ل مد 
 ره عألتك  

 مد ره ؤس   ل تأللع  رهتزرد أ ضألء ليئ  رهتاايس لألهتمر ا ظ  أاألمعةت ره حاك  لأله ات  ظ  ره مر يا ره حاك   ل .2
 . رشادألك ريمألكي يل ارت  

 رهتعألا  ا  ره   الا رهتي ما لحاث بين رهيال  تاادايةت ريمألكي يين. .3
 هيتعايف بعلألد رشادألك ريمألكي ي. ل مد ره ؤس   لع ا ه ألءرا لعايف   هييال  ظ  باري  ك   ألد كارس  .4
 .ي ضألء ليئ  رهتاايس ه عي  كلألد رشادألك ريمألكي يل مد رهتي   لع ا كتارا لاايب   تتاش      .5
 .   لتت   ي   ل ي ت كلألد رشادألك ريمألكي ي ان  ال  تحا    ألن ره مك  .6
 ه  تي  .  ل مد رهتي   لإ ارك كهي  رشادألك ريمألكي ي ترش الن  عف لألهمسألئ  ر .7
 رل ألذ رش ارءرا رهتصح ح   هض ألن كلألد نادألك أمألكي ي يح ق ألارظف.   .8

 آلية عمل اإلرشاد األكاديمي

ظي تذهك  ترهذين سم  يتت لمزي  رهيال   ييةت    ترهةيئ  ره عألتك  هف    ضألء ليئ  رهتاايس أ ر ت ألا  يتت   .1
  . ال  دةا يمهيم ان ك   ألد كارسي

 ره ألص  ل   اادا أمألكي ي.ه مرئت  ارك رإره مظف ره  تص لي مد  .2
 ترهيال  ره ئم   عةت.  ن الن رست ك  اادا أمألكي ي   .3
   لعل ت رسبم  مب  باء رهت  ي  ظي ره ص  رهاارسي ريت   .4
ي مد  ضم ليئ  رهتاايس ل  ألبي  رهيال  تظق ره ات  ره حاك )تي  ن ل ييا ره ات  ظ  رالسبم  ريت   .5

 ان ره ص  رهاارس (.  
ريمألكي يره ادي مد   .6 رهتعألا    ا  ره ألا  ه حاك  رهيال   ظاكي  ا   ر ت أل ألا   ألع   ت  ذهك لع    لعا 

 .ظي دئمن ل  ي  ره  اارا تغيالأل ان رهمظألئف ري اا  اعةت تا أل الةت
ا ألم   .7 اتض عف  رهيال   ا   ل    رهت   رهي ألءرا  دةاا  ن  ن  ل ايا  رهتاايس  ليئ   ي اد  ضم 

 رهيال  ترهحيم  ره  تاح .
طال   ي  رهت ألايا تاظعف ره  ره يا تكي  رهتي   ه ئمن رهتعي ت ترهيال  ه عألم    س ره  ت لألشي مد ائ   .8

ان  ك     بت ي ت  ره  ت  ائ س  ره يا  ي مد  ك أل  ترهيال    رهتعي ت  دئمن  ه ع   رهيال   ال   ا ألم  
 رهت ألايا نه  ره يا اع ق ره  ت بمحا    ألن ره مك .  

    ألت ا ألم  رهيال  ترهحيم  ره  تاح .ياظ  ل ايا نه  ا يس رهتي   ه عألم .9
  ي مد ره يا ائ س ره  ت باظ  ل ايا نه  ره يا   يا ره ادا ريمألكي ي لآكرء اةألافظ  حأله   اد رهتزرد  .10

 رهتي   رهذا يعا ف  ي  ا يس رهتي   الل ألذ رال ارءرا رهالزا . 
تييحق هألكترا ره  تي     ئ  تظ أل  ي مد  ضم ليئ  رهتاايس ظ  كةألي  ره ص  رهاارس  لأل ارك ل ايا كةأل .11

 تكذهك اي ألا رهيال  نه  ائ س ره  ت رهعي  . لألشادألك ريمألكي يا  رهت ألايا      رهمثألئق ره ألص 
 ل يت ك    ان رهت ايا رهعةألئ  ترهمثألئق تكذهك اي ألا رهيال  نه  تحا    ألن ره مك .  .12
كلألد   .13 ل ي ت  ريمألكي ييتت  ا   رشادألك  رست صألءرا  رهتاايس  ان  ال   ليئ   تأ ضألء  رهيال    أل 

 ترهةيئ  ره عألتك  بمرسي  تكأله  رهتي   ه ئمن رهتعي ت ترهيال  تتحا    ألن ره مك .   
 ياظ  ل ايا بعلألد رشادألك ريمألكي ي نه  ا يس رهتي   ظي كةألي  ك  ظص    .14
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  :األم عمل 

  ال  نعم : هل يعمل الطالب مع دراسته
 البيانات الصحية  -ب

  غير جيدة   جيدة   ممتازة :الصحية حالته 
  غير جيد   جيد   ممتاز :النفسى  إستقراره

  فى حالة نعم تحدد   نعم  ال هل توجد إعاقة جسدية 
....................................................................... ............... ............................... 
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 بقةتقدير الطالب فى السنوات السا
 السنة الرابعة  السنة الثالثه السنة الثانية السنة االولى 

    

 المواد التى يتميز فيها الطالب 
 .........................................................................
 .........................................................................
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 المواد التى يعانى فيها الطالب 
 .........................................................................
 .........................................................................
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 لمستوى الطالب الدراسى المرشد األكاديميتقييم 

..................................................................

..................................................................
..................................................................

..................................................................

.................................................................. 
  نعم  ال هل توجد للطالب مشاكل دراسية 

فى حالة االجابة بنعم، ما 
 ى منها الطالب المشاكل التى يعان

 ...................................................................................
 ...................................................................................

............................................................................ .......



 .................................................................................. 
 هوايات الطالب  -ت

  الفنون )الرسم، الشعر(  القراءة   الرياضة 

 أخرى )تحدد( 
 ..............................................................................

................ ..............................................................
 .............................................................................. 

  ال  نعم هل يشارك الطالب فى أنشطة الكليه

................................... ........................................... فى حالة االجابة بنعم، ما هى؟ 
 .............................................................................. 

  ال  نعم هل للطالب أنشطة خارج الكلية 

.... .......................................................................... فى حالة االجابة بنعم، ما هى؟ 
 .............................................................................. 

  المرشد األكاديميمالحظات 
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 ..............................................................................
 ..............................................................................
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 أسماء الطالب .1

 
ات الجماعية التى عدد اللقاء اسم الطالب  م

 حضرها 
عدد اللقاءات الفردية التى 

 حضرها 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

 بيان باالجتماعات  .2
 ةالجماعي اللقاءات -أ

 

 نوقشت  التى اتالموضوع الحضور  عدد اإلجتماع تاريخ
   

   

   

   

   

 



 

 الفردية  اللقاءات -ب
 

 الموضوع* تاريخ االجتماع اسم الطالب 
   

   

   

   

   

   

 د ص  ره م م  أن ظ ط يذكا ره  ص   ره م م ألا حأله   ظ  *

 أشكال أخرى للتواصل  -ت
 

 الموضوع طريقة التواصل* 
  

  

  

  

  

  

  با دب ألا رهتمرص  رال ت أل    حأله  رست ارد ص حألا رهتمرص  ظلضأل  تثألئق لا   ي  طاق 
 
 المرشد األكاديمي لنظام إالشاد األكاديمي تقييم  -ث

 نقاط القوة 

1.  
2.  
3.  
4.  

 نقاط الضعف 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 مقترحات التحسين 

1.  
2.  
3.  
4.  

 



  
 ( 3أداة رقم )

    تقييم الطالب لنظام االرشاد األكاديمي
 

 /         /    :  اليوم والتاريخ 
 اسم الطالب )اختيارى( : ........................................... 
 الفرقة الدرسية:.................................................... 

 



   إلرشاد األكاديمي النظام  الطالب تقييماستبيان 
 

  زيزك رهيألهر ... 
بةا  لح ين  مك  رهع ي ر    رشادألك رهألمألكي يااك ظأل ي   كلألد م  أل ييي ا  م   ان ريسئي  ترهيبألارا هت ي ت 

رهتعي   رر  ل ررأل ي ررااك أكرر  تزاالئررك لأله  ررت ب . با ررألء مارءلةررأل لععأليرر  تر ت ررألا رش أللرر  ره عألسررب . ارر  رهعيررت ركررف ال 
 لم ا ن ألل  صح ح  تإ ألل   ألطئ .

 .تهن ليألهر لوك ب ألكألا د ص   م ف لوما ل ألاأل ان أن ن ألبتك  يي لذر رالستب ألن ستعألا  ل اي  لألا  -
 من ام مع أل تأايعأل ظي ن ألبتك  تكحي ره  ألم  ره  ص    ألكبأل تركلا هت ف   ني ألك رهحيم . -
ا ررألل تك ظرري لررذر رالسررتب ألن  يررم   ل  رر  كحررم ليررميا رهع ي رر  رهتعي   رر  لألهتي رر   هررذهك كحررن ك رر اك  يرري  -

 لعألتكك اععأل.
 

 ............ سمرء ل    ظاكك أت   أل ي؟   ره ادا ريمألكي ي األ  اك ره ارا رهتي ل ألبي  ظيةأل ا  .1
 ن  وأاألد األ لاره اعألسبأل ا  رهعيت ل  (√)م  أل يي  ا  م   ان رهيبألارا  با ألء ت    الا   .2

 1الأترظق ل اه=    2ال أترظق=     3احأليا=    4أترظق=      5أترظق ل اه=  
 د

أترظق   رهبرعررررررررررررررا 
 ل ا 

ال  احأليا أترظق 
 أترظق 

ال أترظق  
 ل ا 

 ره ادا ريمألكي ي  .أ
ظررري ح رررأللي  رشادرررألك ريمرررألكي يلي يررر  اعيمارررألا كألم ررر   رررن أل  ررر   1

  ادا ريمألكي يره ألاي   ان ره
     

 رررررال  ره ررررأل ألا ره  تب رررر  ره  صصررررر   ره ادررررا ريمررررألكي يلمر ررررا  2
 هيايألك  رهعي   

     

 ره ألاعرر  ئابيررمر كق  رر   ألصرر  اعيماررألا ره ادررا ريمررألكي ي ألررألح 3
 تكلألاةأل ه  ترهتي  

     

      اعيماألا كق     ألص  ل  اارل  رهاارس    ره ادا ريمألكي يألألح  4
ره اص  هيتعا   يرر  ره ررااألا رهترر  ل ررااةأل  ره ادا ريمألكي يألألح   5

 رهتي   تره ألاع 
     

      .ل    ي مكه رشحتارد ره تبألك  ره ادا ريمألكي يلعألا  اع   6
       ي  رهت مق ظ  كارست  ره ادا ريمألكي يعع  د  7
       . ي  ح  ا  الل  ره  ص    ره ادا ريمألكي يسأل اك   8
 يرر  رهحضررما نهرر  ا تبررف نذر تر ةتعرر   ره ادررا ريمررألكي يدرر عع   9

 .أا ا  ي 
     

ت ألاأل تر ررحأل لأليك رري  رهيالب رر  لألهتي رر  رل  ره ادا ريمألكي يأظةا   10
 .ارك بةألتأل    رالدت 

     

ظرررررر  ره يررررررمرا رهالزارررررر  شكرا  تمترررررر   ره ادررررررا ريمررررررألكايكألم ررررررع   11
 تكارست 

     

      رهمم  رهتألظ  تره عألسر هح  ا  الل  ره ادا ريمألكي ييت ا   12
      ظ  كتألئ  رشاتحألكألا هبحث ك ألط ره م    ره ادا ريمألكي يكألم ع   13



 

 نكرا  كلألد رشادألك ريمألكي ي  .   
ظررررر  كترررررألئ  رشاتحألكرررررألا هبحرررررث ك رررررألط  ره ادرررررا ريمرررررألكي يكألم رررررع   14

 رهضعف
     

      ظ  باري  رهعألد رهاارس   ره ادا ريمألكي يلت رال الن  ن رست  15
      ظ  باري  رهعألد رهااس  رشادألك ريمألكي يلت رال الن  ن  ات   16
تي رررف  ره مألاررر  نكرا  ره ادرررا ريمرررألكي يظررر  حألهررر  ت رررمك ا رررألم  اررر   17

 لألهتعألا  ا  ره ممف تح  ره  ألم 
     

      لةتت رهتي   ل عاظ  اأك  ن رشادألك ريمألكي ي 18
      ل     ألد أدعا لألها أل  ن كلألد رشادألك ريمألكي ي 19

 

 رهتي ل ت ااةأل )ي  ن ن ت ألا أم ا ان ن ألل (  ره ادا ريمألكي يأم ا تسألئ  رهتمرص  ره ألص  ا   ل  األ .3
 ره ادا ريمألكي يي ا تر هذلأل  نه ر −
  با رهبايا رالهتتاتكي  ره ادا ريمألكي ياارسي   −
  ن طايق ص ح   ألص   ي  امرم  رهتمرص  رال ت أل   ره ادا ريمألكي يرهتمرص  ا   −
 أ اا )أذكالأل( −

 لألهتي   رشادألك ريمألكي يكلألد   ظأل ي   زيألك با ألء ذكا  ا تاحأللتت حم   .4
- ……………………………………………………………………….………………… 
- .………………………………………………………………………………………… 
- .………………………………………………………………………………………… 
 

 نشكركم على حسن تعاونكم معنا،،،

 

 

 


