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 :جم)ربلا فرشم
 
 ]تFوتCسم 4 ,تا=جم 8[ كیدی نيب ةیبرعلا
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 :جم)ربلا فرشم
 ٓنLرقلا ظفح
 ]انOم 18 ,مساقلا نسحملا دبع[ ملعلا بلاط نوOم ظفح
 )ييحیلا( ني^یحصلا نيب عمجلا ظفح

 ةءارقلا .1
 ةعسوم ةءارق .1.1
 ةفhكم ةءارق .1.2

 ةباOكلا .2
 يباتك ريبعت .2.1
 يبرعلا رmرحتلا .2.2

3. oسCpع 
 ةuمالسٕا ةفاقث .3.1
 ةراتخم ةیبدLٔ صوصن .3.2

 ثد^تلا .4
 ي~هفش ريبعت .4.1
 ةغل�ا د�اوق .4.2
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 :جم)ربلا فرشم
 

 :لؤ/ا ىوت+سملا
 ءاملعلا نmوك� جم�ربل تامدقم
    )لقعلا( ةعیرشلا مولعل ل�دم
 )ز� ن�ا( ةمٔ�ا ةماعل ةمهملا سور�ا

 
 جم�ربلا ئدا�م

 ١ بآد�ا دیز يبLٔ ركبل ملعلا بلاط ةیل�

 مالسٕالا خیCش ةuمال
 دواد يبLٔ ن�ا ةیئا�
  ةیمي� ن�ا ةیطساو
 
  )يسدقملا( يبنلا ةريس رصتخم
 
 نيميثع ن�ال لوصٔ�ا مل� نم لوصٔ�ا
 
   نا^طل� ثیدحلا حلطصم
 
 )يفیرطلا( يمالسٕالا عیرش§لا خير¥ 
 
 ) ريسفتلا يف رصت¬ا ()دهف »ملا عمجم رادصٕا :ٓنLرقلا بیرغ( ر�دتلاو ٓنLرقلا بیرغ
                                       

 
 ١ ةدuقعلا
 
 
 ١ ريسلاو خيراتلا
 
 ١ لوصٔ�ا
 
 ١ ثیدحلا مول�
 
 ١ هقفلا

 
 ١ ٓنLرقلا ر�دتو بیرغلا ظفح

 
 :يناثلا ىوت+سملا

 ) نا�دسلا (ملعلا بلط قیرط يف ملاعم
 
 نازوفل� داقتعo حیحص ىلٕا داشرٕالا
 يسدقملا ةمادق ن�ال داقتعo ةعمل
 
 يروفكرابمل� موت¬ا قuحرلا
 

 ٢ بآد�ا
 
 ٢ ةدuقعلا

 
 

 ٢ ريسلاو خيراتلا
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Lٔسحلا هللا ءامسCنيميثع ن�ا( ىن(    
                    

 ١ تافصلاو ءامسٔ�ا هقف

 ١ ةغل�ا )يوالمحلا( فرصلا نف
 

Lٔةعیبرلا( هقفلا لوص( 
   )دمحلا ة�«ش( ساuقلا يف تارضاحم
 
Lٔنيميثع ن�ال ريسفتلا يف لوص                   
 

 نيميثع ن�ال ةالصلا ةفص
 يلبنحلا هقفت جرادم
 
 ةیوونلا نيعبرٔ�ا
 
 ) ريسفتلا يف رصت¬ا ()دهف »ملا عمجم رادصٕا :ٓنLرقلا بیرغ( ر�دتلاو ٓنLرقلا بیرغ

 ٢ لوصٔ�ا
 
 

 ١ ريسفتلاو ٓنLرقلا مول�
 

 ٢ هقفلا
 

 
 ١ ثیدحلا

 
 ٢ ٓنLرقلا ر�دتو بیرغلا ظفح

 
 

 :ثلاثلا ىوت+سملا
 ) نيميثع ن�ا( ملعلا باتك
 
 نيميثع ن�ال ىلثملا د�اوقلا
 )دمحلا( ةدuقعلا يف لئاسر
 
 ١ ةیوبنلا ةريسلا
 
Lٔسحلا هللا ءامسCلیلجلا( ىن(  
 
  )يطuقنCشلا( ةuمورٓج�ا ةموظÀم
 
 يدعسل� ةفیطل Äاسر

 ٣ بآد�ا
 

 ٣ ةدuقعلا
 

 
 ٣ ريسلاو خيراتلا

 
 ٢ تافصلاو ءامسٔ�ا هقف
 
 ٢ ةغل�ا
 
 ٣ لوصٔ�ا
 

               يدعسل� ةیهقفلا د�اوقلا ةموظÀم
 
   رجح ن�ال ركفلا ةبخن
 
Lٔنابلب ن�ال تارصت¬ا رصخ 
 

 ١ د�اوقلا
 
 ٢ ثیدحلا مول�
 
 ٣   هقفلا
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 ) ريسفتلا يف رصت¬ا ()دهف »ملا عمجم رادصٕا :ٓنLرقلا بیرغ( ر�دتلاو ٓنLرقلا بیرغ

 
 ٣ ٓنLرقلا ر�دتو بیرغلا ظفح

 
 :عبارلا ىوت+سملا

 ) نارمعلا (ملعلا بلطو ةءارقلا ىلٕا قوشملا
 
 )يضاقلا( ردقلاو ءاضقلا
Lٔسلا لوصCح ن�ال ةنÀلب 
Lٔلباولا( ة�اسلا طارش(   
 
 ٢ ةیوبنلا ةريسلا
                 

    فاقسل� لÏو زع هللا تافص
 
                  يطuقنCشل� هقفلا لوصLٔ ةرÑذم
      
 )يرسو�ا( ةیهقفلا د�اوقلا
 
Lٔمو ريسفتلا لوصÀهاÔيمورلا( ه( 
 
 يمركل� بلاطملا لینل بلاطلا لیلد
 
 ) ريسفتلا يف رصت¬ا ()دهف »ملا عمجم رادصٕا :ٓنLرقلا بیرغ( ر�دتلاو ٓنLرقلا بیرغ

 ٤ بآد�ا
 

 ٤ ةدuقعلا
 

 
 
 ٤ريسلاو خيراتلا
 
 ٣ تافصلاو ءامسٔ�ا هقف
 
 ٤ لوصٔ�ا
 
 ٢ د�اوقلا
 
 ٢ ريسفتلاو ٓنLرقلا مول�
 
 ٤ هقفلا
 

     ٤ٓنLرقلا ر�دتو بیرغلا ظفح
 

 :سماخلا ىوت+سملا
 ٥ بآد�ا يدعسل� ةرٓخ�ا را�او هللا ىلٕا ريسلا ةموظÀم

 ةیمي� ن�ال ىربكلا ةیومحلا ىوOفلا
 يوا^طلا رفعح يبٔ� ةیوا^طلا ةدuقعلا
 

 ٥ ةدuقعلا

  قیدصلا رك� يبLٔ ةريس
 
 )لیحÙ( ءامسٔ�ا فیرصت
 
 ينیوجل� تاقرولا
 

 ٥ ريسلاو خيراتلا
 
 ٣ ةغل�ا
 
 ٥ لوصٔ�ا
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  د�اوقلاو لوصٔ�ا يف نيميثع ن�ا ةموظÀم
 
 )دیبعلا ،ةعب�رلا( نيثدحملا جهاÀم
 
 ةیمي� ن�ال ريسفتلا لوصLٔ يف ةمدقم
 

 ٣ د�اوقلا
 
 ٣ثیدحلا مول�
 
 ٣ ريسفتلاو ٓنLرقلا مول�

 يواÔحل� عÀقتCسملا داز
 
 ) ريسفتلا يف رصت¬ا ()دهف »ملا عمجم رادصٕا :ٓنLرقلا بیرغ( ر�دتلاو ٓنLرقلا بیرغ
 

 ٥ هقفلا
 

     ٥ ٓنLرقلا ر�دتو بیرغلا ظفح

 :سداسلا ىوت+سملا
Lٔسلا( اهتادسفمو بولقلا لامعßنملا ،تÔد( 
 
 )ميقلا ن�ا( ةuجانلا ةقرفل� راصتنo يف ةuفاشلا ةuفاكáا
 ةیمي� ن�ال ةیرومدتلا
 

              رمع ةريس
 
Lٔفلuام ن�ا ةå ١               

 ٦ بآد�ا
 
 ٦ ةدuقعلا

 
 

 ٦ ريسلاو خيراتلا
 

 ٤ ةغل�ا
 

    )يدادغبلا( لوصفلا دقاعمو لوصٔ�ا د�اوق
 
 د�اوقلا يف يرصبلا نçع ةموظÀم
 
Lٔنا^طلا( دیناسٔ�ا تاساردو جيرختلا لوص(      
 

 ٦لوصٔ�ا
 
 ٤ د�اوقلا
 
 ٤ثیدحلا مول�
 

     )ناطقلا( ٓنLرقلا مول�
 

oخOفالخلا لئاسملا يف ةیلجلا تارایuل� ةßماس 
 )فاقسلا( تادابعلا هقف رصتخم
 
 ) ريسفتلا يف رصت¬ا ()دهف »ملا عمجم رادصٕا :ٓنLرقلا بیرغ( ر�دتلاو ٓنLرقلا بیرغ

 ٢ ريسفتلاو ٓنLرقلا مول�
 

 ٦ هقفلا
 

 
    ٦ ٓنLرقلا ر�دتو بیرغلا ظفح

  
 :عباسلا ىوت+سملا

    رجح ن�ال مارملا غولب نم عماجلا باتك
 
  متا� يبLٔو ة�رز يبLٔ ؛نيیزارلا ةدuقع

 ٧ بآد�ا
 

 ٧ ةدuقعلا
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 يناوريقلا دیز يبLٔ ن�ال Äاسرلا ةمدقم 
 

  نçع ةريس
 
Lٔفلuام ن�ا ةå ٢  
 
Lٔيملسلا( هقفلا لوص( 
 
 بجر ن�ا د�اوق

 
  )يطuقنCشلا( باOكلا تLFٓ نع بارطضo ماهيٕا عفد
 
     رجح ن�ال مارملا غولب
 

 
 
 ٧ ريسلاو خيراتلا
 
 ٥ ةغل�ا

 
 ٧لوصٔ�ا

 
 ٥ د�اوقلا

 
 ٣ ريسفتلاو ٓنLرقلا مول�

 
 ٧ هقفلا

 
  يوونل� نيحلاصلا ضFر
       
 ) ريسفتلا يف رصت¬ا ()دهف »ملا عمجم رادصٕا :ٓنLرقلا بیرغ( ر�دتلاو ٓنLرقلا بیرغ

 ٢ثیدحلا
 

 ٧ ٓنLرقلا ر�دتو بیرغلا ظفح
 

 :نماثلا ىوت+سملا
 يريبلٕالا قاحسٕا يبٔ� ةیئاتلا ةموظÀم
 

 ) يئاكáاللا (ة�امجلاو ةنCسلا لهLٔ داقتعا لوصLٔ حرش
 

   يل� ةريس
 
Lٔفلuام ن�ا ةå ٣ 
 
 يدماغل� ركنملا نع ي~هنáاو فورعمل� رمٔ�ا هقف يف ةر÷ؤملا ةیلوصٔ�ا د�اوقلا

 
 )ةعیبرلا( ةیعرشلا دصاقملا
 
  )يودنلا( فالخلا بدLٔو قطنملا

 ٨ بآد�ا
 
 ٨ ةدuقعلا

 
 ٨ ريسلاو خيراتلا
 
 ٦ ةغل�ا

 
 ٨لوصٔ�ا

 
 ١ دصاقملا

 
 ١ فالخلا
 

 )محاللا ،نيميثع ن�ا( ضئارفلا
 
 ) ريسفتلا يف رصت¬ا ()دهف »ملا عمجم رادصٕا :ٓنLرقلا بیرغ( ر�دتلاو ٓنLرقلا بیرغ
     

 ٨ هقفلا
 

 ٨ ٓنLرقلا ر�دتو بیرغلا ظفح
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 :عساتلا ىوت+سملا

 يرٓجüل نيعبرٔ�ا
 
 نامعنلا ةفیÀح يبٔ� ربكٔ�ا هقفلا

oو كشلا نم صلاخلا داقتعoراطعلا ن�ال داقتن 
 
Lٔفلuام ن�ا ةå ٤ 
 
  ةمادق ن�ال رظانلا ةضور
 
   )يبویلا( ةعیرشلا دصاقم
 
Lٔاملا ،يميصعلا( فالخلا بدÏد(   
  
    )حقیCشملا( تالماعملا هقف
 
 يدعسل� ميركلا ٓنLرقلا ريسفت
 
 )يئارماسلا( ةملكáا ة!الب
 
 ) ريسفتلا يف رصت¬ا ()دهف »ملا عمجم رادصٕا :ٓنLرقلا بیرغ( ر�دتلاو ٓنLرقلا بیرغ
  

 ٩ بآد�ا
 
 ٩ ةدuقعلا

 
 
 ٧ ةغل�ا

 
 ٩لوصٔ�ا
 
 ٢ دصاقملا

 
 ٢ فالخلا

 
 ٩ هقفلا

 
 ١ ريسفتلا

 
 ١ ة!البلا

 
 ٩ ٓنLرقلا ر�دتو بیرغلا ظفح

  
 :رشاعلا ىوت+سملا

Lٔل ءاملعلا قال�üيرٓج   
                

     ١٠بآد�ا

 ينوباصل� ثیدحلا باحصLٔو فلسلا ةدuقع
 
   يعفاشل� Äاسرلا
 
  روشا� ن�ال ةعیرشلا دصاقم
 
 )ناضمر( فالخلا بدLٔو قطنملا
 
Lٔسملاو يتفملا بدCحالصلا ن�ال يتفت    
 

 ١٠ ةدuقعلا
 

 ١٠لوصٔ�ا
 
 ٣دصاقملا

 
 ٣ فالخلا
 
 ١٠ هقفلا
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 رÑاش دمحٔ� ريسفتلا ةدمع
 
     

 ٢ ريسفتلا
 

  )باصقلا( ةیبرعلا ة!البلا
 
 )يماشلا( ني^یحصلا نيب عماجلا
 
 ) ريسفتلا يف رصت¬ا ()دهف »ملا عمجم رادصٕا :ٓنLرقلا بیرغ( ر�دتلاو ٓنLرقلا بیرغ
 

 
 ريEٔ/ا ىوت+سملا

 ٢ ة!البلا
 

 ٣ ثیدحلا
 

 ١٠ ٓنLرقلا ر�دتو بیرغلا ظفح

  ةمادق ن�ا دمحٔ� نmدصاقلا جاهنم رصتخم
 
   )رقشٔ�ا( يدقعلا عوم'ا
 
Lٔل� لزاونلا لوصÔينازي 
Lشل� ةرظانملاو ثحبلا بآدCقنuيط   
 
 ررحملا ريسفتلا
 
  )يئارماسلا( ٓينLرقلا ريبعتلا

Lٔرجلا( زاجعٕالا لئالدو ة!البلا رارسÏينا(  

 
 ) ريسفتلا يف رصت¬ا ()دهف »ملا عمجم رادصٕا :ٓنLرقلا بیرغ( ر�دتلاو ٓنLرقلا بیرغ
 
 
 
 

 ١١ بآد�ا
 
 ١١ ةدuقعلا

 
 ١١لوصٔ�ا

 
 
 ٣ ريسفتلا

 
 ٣ ة!البلا

 
 

 
 ١١ ٓنLرقلا ر�دتو بیرغلا ظفح

 
 
 

  

  
  



!"#$%&'( " *
+,-*./% 

>'&%$#";:0 789 ،ء&01234 ": >&?@9 A9B.C+ 
'DE.F. 0:9*./% G%H%&I

ٔ
F. 

01K+LE.MF.  

Page 10 of 14 
 

!"#$%&'(  -0ء.#-,+* "
123-45 

*6789:;%<:=% 

 :جم)ربلا فرشم

 ميقلا نMا بتك يف ةءارقلا
 لؤ/ا ىوت+سملا

 ءاو�او ءا�ا وLٔ يفاشلا ءاو�ا نع ٔل*س نمل يفاكáا باوجلا
 بیطلا م+لا نم ب«صلا لباولا
 دولوملا ماكٔح*ب دولوملا ةفحت
Ïٔ�ا ري� ىل� مالسلاو ةالصلا لضف يف ماهفٔ�ا ءال� م
 دئاوفلا

 يناثلا ىوت+سملا
 نmرÑاشلا ةري�ذو نmر�اصلا ةد�
 نيقاتCشملا ةهز.و نيبحملا ةضور
 حارفٔ�ا دالب ىلٕا حاورٔ�ا يدا�
 دابعلا ري� ده يف داعملا داز
 ناطیCشلا دیاصم يف نافهل�ا ةثا!ٕا

 ثلاثلا ىوت+سملا
 نيتداعسلا ب�و نيترجهلا قیرط
 ةدارٕالاو ملعلا لهLٔ روش/مو ةداعسلا راد حاOفم
 ننسلا بیذهت
 نيملاعلا بر نع نيعقوملا مال�ٕا
 نيعتCس3 كFَٕاو دبعن كFَٕا لزاÀم نيب نيكلاسلا جرادم
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 ةیميO نMا بتك يف ةءارقلا

 لؤ/ا ىوت+سملا
 4یCسولاو لسوتلا يف ةد�اق
 ناطیCشلا ءایلوLٔو نمحرلا ءایلوLٔ نيب ناقرفلا
 لوسرلا متاش ىل� لولسملا مراصلا

oةیمي� ن�ال ر÷ٔ�ا لهٔ� راصتن   
 )٩ اد�ام ١٢-١( ىواOفلا عومجم

 يناثلا ىوت+سملا
oسCةماقت 

 حیCسملا نmد لدب نمل حیحصلا باوجلا
  ةیوبنلا ةنCسلا جاهنم
 تاوبنلا
 ةیدفصلا Äاسرلا
 لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد

 ثلاثلا ىوت+سملا
 قطنمل� قلعتملا وهو ىواOفلا عومجم نم عساتلا ='ا
 ىواOفلا عومجم نمض ريسفتل� ةصت¬ا ءازجٔ�ا
 عباسلاو ،نmرشعلاو سداسلاو ،نmرشعلاو سماخلاو ،نmرشعلاو عبارلاو ،نmرشعلاو ثلاثلاو ،نmرشعلاو يناثلاو ،نmرشعلاو يداحلا ءزجلا
 ىواOفلا عومجم نم نmرشعلاو
 ،نيثالثلاو عبارلاو ،نيثالثلاو ثلاثلاو ،نيثالثلاو يناثلاو ،نيثالثلاو يداحلاو ،نيثالثلاو ،نmرشعلاو عساتلاو ،نmرشعلاو نماثلا ءزجلا
 ىواOفلا عومجم نم ،نيثالثلاو سماخلاو
 ثیدحلا مسق وهو ىواOفلا عومجم نم رشع نماثلا ءزجلا
 هقفلا لوصLٔ يف امهو نmرشعلا ءزجلا åذكو ىواOفلا عومجم نم رشع عساتلا ءزجلا
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 :جم)ربلا فرشم
 لؤ/ا ىوت+سملا

 يربطلا ريسفت رصتخم
Lٔا بد�mعم يدروامل� این�او ن Ïربلا دبع ن�ال 8ضفو ملعلا نایب عما 

 

  يفیرطل� نایبلاو ريسفتلا
  نيميثع ن�ال عتمملا حرشلا

 يناثلا ىوت+سملا
 يناكوشل� را�خٔ�ا ىقتÀم رارسLٔ نم راطؤ�ا لین

 يطuقنCشلا تافلؤم عومجم
 بجر ن�ا لئاسر عومجم
 يزوجلا ن�ا بتك نم ة�ومجم
 نيميثع ن�ا بتك نم ة�ومجم

 

 ثلاثلا ىوت+سملا
  ينیرافسل� لامعٔ�ا لئاضف حرش لامعلا لضانت
 يفارقل� قورفلا
 يبطاشل� تاقفاوملا

 

 ةدuقعلا نوOم يف عماجلا
 يمظعüٔل لماكáا عماجلا

 

 عبارلا ىوت+سملا
 يذمرتلا عماÏ حرش يذوحٔ�ا ةفحت
 دواد يبLٔ ننس حرش ننسلا ملاعم
 هÏام ن�او يئاس/لا ننس
 جاÔحلا ن� ملسم مامٕالا حیحص حرش جاهنملا
 يرا>بلا مامٕالا حیحص حرش يرابلا حOف 

 

 ريEٔ/ا ىوت+سملا
 راÔنل� åام ن�ا ةuفلLٔ ىلٕا åاسملا حضوLٔ ىلٕا åاسلا ءایض
 يبالصل� ريسلا ة�وسوم
 يرذنمل� بیهرتلاو بیغرتلا
  زاتعمل� ةuمالسٕالا بآد�ا ة�وسوم
 دشر ن�ال دصOقملا ةیاهنو دهت'ا ةیادب
 
 

 



!"#$%&'( " *
+,-*./% 

>'&%$#";:0 789 ،ء&01234 ": >&?@9 A9B.C+ 
'DE.F. 0:9*./% G%H%&I

ٔ
F. 

01K+LE.MF.  

Page 13 of 14 
 

 ةدUقعلا مسق

 نادمحل� ر÷ٔ�او ةنCسلا لهLٔ لئاسرو دئاقع يف عماجلا

 ءاOفٕالاو ةیملعلا ثوحبل� ةماعلا ةسائرلا تارادصٕا نم عماجلا نم ةدuقعلا مسق

!"#$%&'( " 
I-JK%( @AL#.M"N *O2P"#Q 

 :جم)ربلا فرشم
 ىواXفلا مسق

 ز� ن�ال بر�ا ىل� رون ىواOف
 ءاOفٕالاو ةیملعلا ثوحبل� ةمئا�ا ةنجل�ا ىواOف

 ز� ن�ال ىواOفلا عومجم
 هقفلا مسق

oسCربلا دبع ن�ال راكذت 
 مزح ن�ال ىلحملا
 ةمادق ن�ال ينغملا
 ةu§یوكلا ةیهقفلا ة�وسوملا

 ةیبرعلا ةغلZا مسق
 روظÀم ن�ال برعلا ناسل
 ىرخLٔ مجاعمو ةغل�ا س«یاقم حفصت عم ةرصاعملا ةیبرعلا ةغل�ا يف دÔنملا

 خيراتلا مسق
 يربطل� كولملاو ممٔ�ا خير¥
 ريثك ن�ال ،ةیاهنáاو ةیادبلا

 يبهDل ءالبنلا مال�Lٔ ريس
 يبالصل� ةßuیلصلا بورحلا ة�وسوم
 يبالصل� ةیومٔ�ا Äو�ا

 دهزلاو قئاقرلا مسق
 يقهيبل� ناميٕالا بعشل عماجلا
 يلازغل� ن�mا مول� ءاuحٕا
 ميركلا لوسرلا قال�Lٔ مراكم يف ميعنلا ةرضن ة�وسوم
 ةu/سلا رر�ا رادصٕا قال�ٔ�ا ة�وسوم

 لوصٔ/ا مسق
 مالسلا دبع ن� زعل� م�ٔ�ا حلاصم يف ماكحٔ�ا د�اوق
 يلازغل� لوصٔ�ا مل� نم ىفصتCسملا
 4منل� رظانلا ةضور جرشK رJاصبلا يوذ فاحتٕا
  يناÏرجل� تافیرعتلا
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 ثیدحلا مسق
 ربلا دبع ن�ال دیهمتáا
 يقهيبل� ىربكلا ننسلا
 Äاسرلا ةعبط ،ينا�«شلا لبÀح ن� دمحLٔ مامٕالا دنCسم
 ينابلüٔل ةفیعضلاو ة^یحصلا ثیدا�ٔ�ا 4سلس
 للعملا فنصملا دنCسملا

 ريسفتلا مسق
 يناكوشل� رmدقلا حOف
 يزوجلا ن�او روشا� ن�ا ريسفت
 ةیطع ن�ال زيÏولا ررحملا
 يبطرقل� ٓنLرقلا ماكحٔ� عماجلا
 يربطلا ريسفت
 رؤث*ملا ريسفتلا ة�وسوم
 


