
Hewlett-Packard

مويلا

[ دنتسملل يعرفلا ناونعلا ]

***
[ خيراتلا ]



ةراد اإل
ميلعتلل ةماعلا ....................

ةسردم :
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ةداملا ملعم
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(1441ه يساردلا ماعلا - لو األ يساردلا لصفلا – ( يئادتب اال عبارلا ) فصلل ( يتغل ) ةدام جهنم عيزوت
ـ)

عوبس األ
دح األ

1441/1/2ـه
سيمخلا

1441/1/6ـه
األ

عوبس
دح األ

1441/1/9ه
ـ

سيمخلا
1441/1/13ه

ـ

األ
عوبس

دح األ
1441/1/16ـه

سيمخلا
1441/1/20ـه

عوبس األ
دح األ

1441/1/23ـه
سيمخلا

1441/1/27ـه

1
ةئيهتلا

ةقباسلا تابشستكملا ةعجارم
يصيخشتلا رابتخ اال

2
ىلو األ ةدحولا

: ةدحولا لخدم
ب فيرعتلا ) ةدحولا عورشم

( عورشملا
ضارم األ ةلقان : عامتس اال صن

3
ىلو األ ةدحولا

( ضارم األ ةلقان ) عامتس اال صن عبات
هرثأو رحصتلا ) يئارقلا مهفلا صن

( ةئيبلا يف

4
ىلو األ ةدحولا

نم األفل تفذح تاملك ) ةيئ اإلمال ةرهاظلا
( لصولا و عطقلا اتزمه )( اهطسو

عوبس األ
دح األ

1441/1/30ـه
سيمخلا

1441/2/4ـه
األ

عوبس
دح األ

1441/2/7ه
ـ

سيمخلا
1441/2/11ه

ـ

األ
عوبس

دح األ
1441/2/14ـه

سيمخلا
1441/2/18ه

ـ

عوبس األ
دح األ

1441/2/21ـه
سيمخلا

1441/2/25ـه

5
ىلو األ ةدحولا

و ةملكلا عاونأ ) ةيوحنلا ةفيظولا
( ةلمجلا

( ربخلا و أدتبملا )

6
ىلو األ ةدحولا

فورحلا ) ةئيهتلا - يباتكلا مسرلا
(ب-د-ط-ف) رطسلا ىلع ةزكترملا
؟ ةشارفلا تملأت :مل يرعشلا صنلا

7

ىلو األ ةدحولا
يأرلا ءادبإ ) يهفشلا لصاوتلا

( تادهاشم فصو -
نم ةصق ةباتك ) يباتكلا لصاوتلا

( نيترقف ءانب – ةضورعم تادهاشم

8
ىلو األ ةدحولا

األ ةرتفلا تاراهم ميوقت + ةدحولا رابتخا
ىلو

عوبس األ
دح األ

1441/2/28ـه
سيمخلا

1441/3/3ـه
األ

عوبس
دح األ

1441/3/6ه
ـ

سيمخلا
1441/3/10ه

ـ

األ
عوبس

دح األ
1441/3/13ـه

سيمخلا
1441/3/17ه

ـ

عوبس األ
دح األ

1441/3/20ـه
سيمخلا

1441/3/24ـه

9
ةيناثلا ةدحولا

ةطشنأ ) ةيناثلا ةدحولا لخدم
( ةيديهمت

( عورشملا ب فيرعتلا ) ةدحولا عورشم
( ىحض األ ديع ) عامتس اال صن

1
0

ةيناثلا ةدحولا
( ىحض األ ديع ) عامتس اال صن عبات

( يتنيدم ) يئارقلا مهفلا صن
11

ةيناثلا ةدحولا
: ةيئ اإلمال ةرهاظلا

بلاالم) ةءودبملا تاملكلا ىلع (لا) لوخد )
( ةحوتفملا ءاتلا و ةطوبرملا ءاتلا )

12
ةيناثلا ةدحولا

( لعفلا عاونا ) ةيوحنلا ةفيظولا )
( لعافلا )

عوبس األ
دح األ

1441/3/27ـه
سيمخلا

1441/4/1ـه
األ

عوبس
دح األ

1441/4/4ه
ـ

سيمخلا
1441/4/8ـه

األ
عوبس

دح األ
1441/4/11ـه

سيمخلا
1441/4/15ه

ـ

عوبس األ
دح األ

1441/4/18ـه
سيمخلا

1441/4/22ـه

13
ةيناثلا ةدحولا

فورحلا ) ةئيهتلا - يباتكلا مسرلا
(أ–ك–هـ) رطسلا ىلع ةزكترملا

ل) (مـه اهنم ءزج لزني يتلا فورحلا
( ةيحاض ةرايز ) يرعشلا صنلا

1
4

ةيناثلا ةدحولا
امع ريبعتلا ) يهفشلا لصاوتلا

ةغايص - ةفلتخم فقاوم هيضتقت
( ةلئسأ

( ايفتاه ةثداحم لا مكإ )
– ةقاطب ةباتك ) يباتكلا لصاوتلا

( لئاسر ةباتك

15
ةيناثلا ةدحولا

األ ةرتفلا تاراهم ميوقت + ةدحولا رابتخا
ميوقتو16ىلو ةعجارم

عوبس األ
دح األ

1441/4/25ـه

سيمخلا
1441/4/29ه

ـ

األ
عوبس

دح األ
1441/5/3ه

ـ

سيمخلا
1441/5/7ـه

: قفاوملا 1441/01/02ـه دح لو:األ األ يساردلا لصفلل الب طلل ةساردلا ةيادب 
2019/09/01م

:2019/09/23م قفاوملا 1441/01/24ـه نينث :اإل ينطولا مويلا ةزاجإ 
:2019/12/22م قفاوملا 1441/04/25ـه دح األلو:األ يساردلا لصفلا رابتخا ةيادب 

:2020/01/02م قفاوملا 1441/05/07ـه سيمخلا : ماعلا فصتنم ةزاجإ ةيادب 
ةيج17 عال ةيج18جمارب عال جمارب



(1441ه يساردلا ماعلا - لو األ يساردلا لصفلا – ( يئادتب اال عبارلا ) فصلل ( يتغل ) ةدام جهنم عيزوت
ـ)

: ةداملا ملعم
أ/

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

: يوبرتلا فرشملا
أ

................................................................../
......

: ةسردملا دئاق
أ

....................................................................../
.......

ةدحولا يتئيبوناونع يتحص
ةدحولا خيراتلافصلاةداملامقر

ىلو ةليمجلااأل االيتغل عبارلا
يئادتب

ةصحلا

ةماعلا .ةركفلا ةئيبلا و ةحصلا لصفلاةيمهأ

ةثيدحلاةئيهتلا ميلعتلا ةيميلعتلاتايجيتارتسا ميوقتلالئاسولا ميوقتلاتاراهم بيلا سأ
مقر طاشن O

( )
روص ضرع Oيخيرات لخدم O

و راوحلا O
ةشقانملا

فاشكتس Oاال
طئارخلا O

ةينهذلا
باتكلا Oتامسجم Oيميلعت مليف Oةنورملا OاألصةلاOتامولعملا زييمت Oةظح ال ملا Oواأل ةلئس Oاأل

ةبوج
ىرخأ O

ةصق Oمليف ةدهاشم Oىرخا O
ال كشملا لح O

ت
ءاصقتس Oاال

ب ميلعتلا O
بعللا

ضرعلا ةزهجأ Oتانيع Oىرخأ Oالةق طلا Oاأل ديدحت O
تايولو

ىرخأ Oريدقتلا ملس Oءاد اال ميوقت Oىرخأ O

ةلكشم حرط Oصن ةءارق Oىرخا O
ميلعتلا O

ينواعتلا
ةصقلا Oراود اال ليثمت Oليجستلا زاهج Oتاحول O

تاموسرو
ىرخأ Oينهذلا فصعلا Oدقانلا ريكفتلا Oىرخأ Oبطشلا ةمئاق Oليصوتلا Oىرخأ O

( ملعملا ليلد ) ةدحولا ةبلافادهأ طلا ميوقتلاباتك

ب قلعتت ميقو تاهاجتا بستكي
. يئيبلا و يحصلا لا جملا

ةاعارمو عومسملا صنلا مهفي
. عامتس اال بادآ

ةيئارقلا تابوعصلا زواجتي
تاراهم بستكيو

. ةميلسلا ةءارقلا

يوغلو يفرعم ديصر بستكي
. يئيبلا و يحصلا لا جملا ب لصتم

يتزمه يوحت صوصن بتكي
األ تفذح تاملكو عطقلا و لصولا

. اهطسو نم فل

يتئيبو يتحص
ص29-24 ةدحولا لخدم

ص30–31. ةدحولا عورشم

ص35-32 عامتس اال صن

ص41-36 يئارقلا مهفلا صن

ص42–50 يئارقلا مهفلا صن ةطشنأ

ص51–57 ةيئ اإلمال ةرهاظلا

ص58–74 ةيوحنلا ةفيظولا

ميقو تاهاجتا بستكا
و يحصلا لا جملا ب قلعتت

. يئيبلا

عومسملا صنلا مهفا
. عامتس اال بادآ ةاعارمو

ةيتاذ ةباقر

يفرعم ديصر بستكا
لا جملا ب لصتم يوغلو

. يئيبلا و يحصلا

يوحت صوصن بتكا
عطقلا و لصولا يتزمه

نم األفل تفذح تاملكو



ةلمجلا و ةملكلا عاونأ ىلع فرعتي
. امهلا معتساو امهزييميو

ىنثملا و درفملا مس اال ىلع فرعتي
. هلا معتساو هزييمتو عمجلا و

و ةتبثملا ةلمجلا ىلع فرعتي
. امهلا معتساو امهزييميو ةيفنملا

ربخلا و أدتبملا ىلع فرعتي
. امهلا معتساو امهزييميو

(ب،د،ط،ف) فورحلا بتكي
. ةميلس ةباتك خسنلا طخب

اهيف ام قوذتتو صوصنلا مهفي
بال بيلا سأو ةيلا مج روص نم

. ةيغ

هلا معتساو يوغللا ديصرلا ءانغإ
. يباتكلا و يهفشلا لصاوتلا يف

دهاشم ةعبرأ نع ةصق فلأي
ةضورعم

يبنلا ةريس نم بادآ بستكي
. هيدهو ملسو هيلع هللا ىلص

و ةلا دعلا ب قلعتت ميق بستكي
. ةيلوئسملا

ص75–84 يباتكلا مسرلا

ص85–90 يرعشلا صنلا

ص91–94 ايهفش لصاوتأ : يوغللا لصاوتلا

ص95–100 ايباتك لصاوتأ

ص107-101 ىلو األ ةدحولا رابتخا

. اهطسو

ةلمجلا و ةملكلا عاونأ ركذا
امهلا معتساو امهزييميو

و ىنثملا و درفملا مس اال نيب
. هلا معتساو هزييمتو عمجلا

و ةتبثملا ةلمجلا حضو
امهزييميو ةيفنملا

امهلا معتساو
ربخلا و أدتبملا نيب

. امهلا معتساو امهزييميو

(ب،د،ط، فورحلا بتكا
ةباتك خسنلا طخب ف)

. ةميلس

ام قوذتتو صوصنلا مهفا
ةيلا مج روص نم اهيف

. ةيغ بال بيلا سأو

ةيتاذ ةباقر

دهاشم ةعبرأ نع ةصق فلا
ةضورعم

ةريس نم بادآ بستكا
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

. هيدهو

ةلا دعلا ب قلعتت ميق بستكا
. ةيلوئسملا و

يلزنملا بلابجاولا طلا باتك تابيردت لح ةعباتم



ةدحولا التناونع حرو تابسانم
ةدحولا خيراتلافصلاةداملامقر

ةليمجلاةيناثلا االيتغل عبارلا
يئادتب

ةصحلا

ةماعلا الت.ةركفلا حرلا و تابسانملا ىلع لصفلافرعتلا

ةثيدحلاةئيهتلا ميلعتلا ةيميلعتلاتايجيتارتسا ميوقتلالئاسولا ميوقتلاتاراهم بيلا سأ
مقر طاشن O

( )
روص ضرع Oيخيرات لخدم O

و راوحلا O
ةشقانملا

فاشكتس Oاال
طئارخلا O

ةينهذلا
باتكلا Oتامسجم Oيميلعت مليف Oةنورملا OاألصةلاOتامولعملا زييمت Oةظح ال ملا Oواأل ةلئس Oاأل

ةبوج
ىرخأ O

ةصق Oمليف ةدهاشم Oىرخا O
ال كشملا لح O

ت
ءاصقتس Oاال

ب ميلعتلا O
بعللا

ضرعلا ةزهجأ Oتانيع Oىرخأ Oالةق طلا Oاأل ديدحت O
تايولو

ىرخأ Oريدقتلا ملس Oءاد اال ميوقت Oىرخأ O

ةلكشم حرط Oصن ةءارق Oىرخا O
ميلعتلا O

ينواعتلا
ةصقلا Oراود اال ليثمت Oليجستلا زاهج Oتاحول O

تاموسرو
ىرخأ Oينهذلا فصعلا Oدقانلا ريكفتلا Oىرخأ Oبطشلا ةمئاق Oليصوتلا Oىرخأ O

( ملعملا ليلد ) ةدحولا ةبلافادهأ طلا ميوقتلاباتك

ب قلعتت ميقو تاهاجتا بستكي
. ينطولا و يعامتج اال لا جملا

ةاعارمو عومسملا صنلا مهفي
. عامتس اال بادآ

ةيئارقلا تابوعصلا زواجتي
تاراهم بستكيو

. ةميلسلا ةءارقلا

يوغلو يفرعم ديصر بستكي
و يعامتج اال لا جملا ب لصتم

. ينطولا

بلاالم ةءودبم تاملك مسري
. احيحص امسر (لا) اهيلع تلخد

ءاتلا و ةطوبرملا ءاتلا نيب زيمي
. ةباتكلا يف ةحوتفملا

و يضاملا ) لعفلا ىلع فرعتي
هزييمتو واألرم) عراضملا

هلا معتساو

، ثنؤملا و ركذملا ىلع فرعتي
اهزييمتو ، يهنلا و األرم بولسأو

الت حرو تابسانم
ص125-110 ةدحولا لخدم

ص126. ةدحولا عورشم

ص129-127 عامتس اال صن

ص131-130 يئارقلا مهفلا صن

ص132–139 يئارقلا مهفلا صن ةطشنأ

ص140–149 ةيئ اإلمال ةرهاظلا

ص150–170 ةيوحنلا ةفيظولا

ص171–176 يباتكلا مسرلا

ص177–180 يرعشلا صنلا

ص181–186 ايهفش لصاوتأ : يوغللا لصاوتلا

ص187–192 ايباتك لصاوتأ

ميقو تاهاجتا بستكا
و يعامتج اال لا جملا ب قلعتت

. ينطولا

عومسملا صنلا مهفا
. عامتس اال بادآ ةاعارمو

ةيتاذ ةباقر

يفرعم ديصر بستكا
اال لا جملا ب لصتم يوغلو

. ينطولا و يعامتج

بلاالم ةءودبم تاملك مسرا
امسر (لا) اهيلع تلخد

. احيحص

و ةطوبرملا ءاتلا نيب زيم
. ةباتكلا يف ةحوتفملا ءاتلا

و يضاملا ) لعفلا نيب
هزييمتو ( واألرم عراضملا

هلا معتساو
، ثنؤملا و ركذملا حضو
، يهنلا و األرم بولسأو

. اهلا معتساو اهزييمتو



. اهلا معتساو
هزييمتو لعافلا ىلع فرعتي

. ةيلص الةماأل بعلا هلا معتساو

(أ،ك،م،هـ،ل فورحلا بتكي
. ةميلس ةباتك خسنلا طخب ،ال)

اهيف ام قوذتتو صوصنلا مهفي
بال بيلا سأو ةيلا مج روص نم

. ةيغ

هلا معتساو يوغللا ديصرلا ءانغإ
. يباتكلا و يهفشلا لصاوتلا يف

نع ريبعتلل لئاسرو تاقاطب بتكي
. ةعونتم ةيلصاوت ضارغأ

يبنلا ةريس نم بادآ بستكي
. هيدهو ملسو هيلع هللا ىلص

و ةلا دعلا ب قلعتت ميق بستكي
. ةيلوئسملا

ص195-193 ىلو األ ةدحولا رابتخا

هزييمتو لعافلا نيب
األ الةم بعلا هلا معتساو

. ةيلص

(أ،ك،م، فورحلا بتكا
خسنلا طخب ل،ال) هـ،

. ةميلس ةباتك

ام قوذتتو صوصنلا مهفا
ةيلا مج روص نم اهيف

. ةيغ بال بيلا سأو

ةيتاذ ةباقر

لئاسرو تاقاطب بتكا
ةيلصاوت ضارغأ نع ريبعتلل

. ةعونتم

ةريس نم بادآ بستكا
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

. هيدهو

ةلا دعلا ب قلعتت ميق بستكا
. ةيلوئسملا و

يلزنملا بلابجاولا طلا باتك تابيردت لح ةعباتم


