ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ
.7
.8
.9
ٓٔ.
ٔٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.
ٗٔ.
٘ٔ.
.ٔٙ
.ٔ7
.ٔ8
.ٔ9
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.
ٖٕ.
ٕٗ.
ٕ٘.
.ٕٙ
.ٕ7
.ٕ8
.ٕ9
ٖٓ.

أن ٌعمق المتعلم أصول العقٌدة الصحٌحة فً نفسه وٌتحصن عما ٌضادها.
أن ٌدرك المتعلم ثمرات اإلٌمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر واإلٌمان بالقدر .
أن ٌعمق المتعلم محبة اإلسالم فً نفسه وٌدرك أن التمسك به ٌحقق السعادة فً الدارٌن.
أن ٌوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالو ًة وحفظا ً وفهما ً وتدبراً وعمالً.
أن ٌوثق المتعلم صلته بالسنة النبوٌة قراء ًة وحفظا ً وعلما ً وعمالً.
أن ٌتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشٌته فً قلوبه ,وٌنقاد لشرعه برضا وتسلٌم.
أن ٌتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا علٌه وسلم وتوقٌره ,وٌعرف حقوقه ,وٌتأسى به.
أن ٌنمً المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضً هللا عنهم والتابعٌن لهم بإحسان وٌعرف
حقوقهم.
أن ٌعمق المتعلم عقٌدة الوالء والبراء فً نفوسه.
أن ٌكتسب المتعلم مناعة ضد التقلٌد والتشبه المنهً عنه وٌحذر المؤثرات المفسدة للدٌن
والخلق.
أن ٌتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعٌة ,وٌتعرف من خاللها على بعض حكم التشرٌع.
أن ٌطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعٌة تطبٌقا ً سلٌماً.
أن ٌؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
أن ٌستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفٌد.
أن ٌتحلى المتعلم باألخالق الحمٌدة ,وٌلتزم اآلداب الشرعٌة فً جمٌع شؤونه.
أن ٌحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصٌة وٌتربى على االعتزاز بها.
أن ٌوجه المتعلم مٌوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
أن ٌدرك المتعلم مكانة العمل وأهمٌته فً اإلسالم.
أن ٌحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعٌة.
أن ٌتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهً عن المنكر ,وبث روح التناصح فٌما بٌنه
ورفاقه.
أن ٌقدر المتعلم العلماء ,وٌعرف مكانتهم وحقوقهم.
أن ٌعرف المتعلم أحكام الجهاد فً سبٌل هللا.
أن ٌعتاد المتعلم المحافظة على البٌئة والممتلكات العامة والخاصة.
أن ٌنشأ المتعلم على احترام األسرة ,وٌعرف مكانتها وحقوقها ومسئولٌته فٌها.
أن ٌتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل فً الكون وما فٌه من مخلوقات ,وٌدرك نعم هللا علٌه
وٌشكره علٌها وٌحسن استخدامها.
أن ٌعرف المتعلم مكانة المملكة العربٌة السعودٌة ,وما تتمٌز به من حملها راٌة التوحٌد والدعوة
إلٌه ,ورعاٌة الحرمٌن الشرٌفٌن.
أن ٌدرك المتعلم أهمٌة اللغة العربٌة ,ومكانتها فً الدٌن ,وٌعتز بها وٌحرص على التزام التحدث
بها.
أن ٌتعرف المتعلم على بعض خصائص دٌن اإلسالم.
أن ٌعرف المتعلم خصائص أمة اإلسالم ,وٌعمق شعوره باالنتماء إلٌها واالعتزاز بها.
أن ٌكتسب المتعلم مهارات االتصال والتفكٌر العلمً المناسب لسنه.

 تنمٌة قدرة المتعلم على قراءة كتااب هللا قاراءة سالٌمة باإخرا
الحروف من مخارجها الصحٌحة ومراعاة صحة الضبط.
 تطبٌق أحكام التجوٌد بالتقلٌد والمحاكاة.
 التخلق بالقرآن الكرٌم وآدابه و االنقٌاد ألحكامه والعمل به.
 تنمٌة حب القرآن لدى الماتعلم وتقدٌساه واالرتبااط باه ,والمٌال
إلى قراءته وترتٌله.
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ِالؽظبد

اٌّبدح :اٌزغ٠ٛذ
اٌؼٕٛاْ :اٌٛؽذح األٌٝٚ
اٌصف :اٌضبٌش اٌّزٛعػ – ِذاسط رؾف١ع اٌمشآْ اٌىشُ٠
اٌّٛظٛع :ػٍُ اٌزغ٠ٛذ
(اٌفصً اٌذساع ٟاألٚي)
اٌفزشح اٌضِٕ١خ:
اٌخطٛح األ :ٌٝٚرؾذ٠ذ ٔزبئظ اٌزؼٍُ اٌّشغٛثخ
األ٘ذاف اٌشعّ١خ٠ :زٛلغ ِٓ اٌطبٌجخ ثؼذ دساعخ ٘زٖ اٌٛؽذح أْ:
 رزؼشف ػٍِ ٝؼٕ ٝاٌزفخٚ ُ١اٌزشل١ك.
 رّ١ض ث ٓ١ألغبَ اٌؾشٚف اٌٙغبئ١خ ِٓ ؽ١ش اٌزفخٚ ُ١اٌزشل١ك.
 رؼذد اٌؾشٚف اٌّفخّخ دائّب.
 رزوش ؽبالد رفخٚ ُ١رشل١ك اٌشاء.
 رؼذد اٌؾشٚف اٌّشلمخ دائّب.
 رمبسْ ث ٓ١اٌؾشٚف اٌٙغبئ١خ ِٓ ؽ١ش اٌزفخٚ ُ١اٌزشل١ك.
 رزؼشف ػٍِ ٝخبسط ؽشٚف اٌّٙضح ٚاألٌف ٚاٌجبء ٚاٌزبء.
 رّ١ض ثِ ٓ١خبسط ؽشٚف اٌضبء ٚاٌغٚ ُ١اٌؾبء ٚاٌخبء.
 رمبسْ ث ٓ١ؽشٚف اٌذاي ٚاٌزاي ٚاٌشاء ٚاٌضا ٞثؾغت أثشص صفبرٙب.
 رزؼشف ػٍِ ٝخبسط ؽشٚف اٌغٚ ٓ١اٌؾٚ ٓ١اٌصبد ٚاٌعبد.
 رطجك اٌّخبسط ٚاٌصفبد ػٕذ اٌزالٚح.
األعئٍخ األعبع١خ:
األفىبس اٌىجش( ٜاألفٙبَ اٌجبل١خ)
عزف ُٙاٌطبٌجخ أْ:
ِ ب رؼش٠ف اٌزفخُ١
ٚاٌزشل١ك؟
اٌفىشح اٌىجش( :ٜاٌزفخٌ ُ١غخ ٘ ٛاٌزغّٚ ٓ١اصطالؽب عّٓ ٠ؼزش ٞاٌؾشف فّ١زٍئ
ؽفظه صالس
اٌفُ ثصذاٖ ،اٌزشل١ك ٌغخ ٘ ٛاٌزٕؾ١ف ٚاصطالؽب ٘ٔ ٛؾٛي ٠ؼزش ٞاٌؾشف فال ّ٠زٍئ  عغٍِٓ ٟ
ِ
وٍّبد ِفخّخ ٚصالس وٍّبد
اٌفُ ثصذاٖ).
(األفٙبَ اٌجبل١خ):
ٌ زفخ ُ١ؽشٚف االعزؼالء صالس ِشارت :األ ٌٝٚاٌّفزٛػ ٍ٠ٚؾك ثٙب اٌغبوٓ ثؼذ
فزؼ ،اٌضبٔ١خ اٌّعٍّ٠ٚ َٛؾك ثٙب اٌغبوٓ ثؼذ ظُ ،اٌضبٌضخ اٌّىغٛس ٍ٠ٚؾك ثٙب
اٌغبوذ ثؼذ وغش.
 عّ١غ اٌالِبد ِشلمخ ؽز ٝاٌالَ ِٓ ٌفع اٌغالٌخ {هللا} األصً فٙ١ب اٌزشل١ك
ق ّ
هللاُ} أ ٚثؼذ ظُ ٔؾٛ
ص َذ َ
ٚاٌزغٍ١ع ػبسض ٚرٌه إرا ٚلؼذ ثؼذ فزؼ ٔؾ{ ٛلُ ًْ َ
{ُ٠جَّ ِّٓ١
هللا} ٚرشلك إرا ٚلؼذ ثؼذ وغش أصٍٔ ٟؾ{ :ٛهلل} أ ٚثؼذ وغش ػبسض
ٍ٠ٚ }ُ١ؾك ثالَ اٌغالٌخ الَ {اٌٍّ ُ }ُّ ٙفزؼبًِ
ٔؾ{ :ٛثغُ هللا اٌ ّش ْؽ َّ ِٓ اٌ ّش ِؽ ِ
{ٚإِ ْر لَبٌُٛا اٌٍّ ُٚ }ُّ ٙرشلك فٔ ٟؾ{ :ٛلُ ًِ اٌٍّ ُ.}ُّ ٙ
ِؼبٍِزٙب :فزفخُ فٔ ٟؾَ :ٛ
ٔ غزط١غ ِؼشفخ اٌؾشٚف اٌّشلمخ دائّب إرا ؽزفٕب ِٓ ِغّٛع اٌؾشٚف اٌٙغبئ١خ
اٌزغؼخ ٚاٌؼؾش ٓ٠ؽشفب ؽشٚف (خص ظغػ لع)  ٟ٘ٚاٌؾشٚف اٌّفخخخ دائّب
ٚؽزفٕب أ٠عب اٌؾشٚف اٌضالصخ (األٌف ٚاٌالَ ٚاٌشاء) اٌز ٟرفخُ ربسح ٚرشلك ربسح
أخش ٜف١صجؼ ػذد اٌؾشٚف اٌّشلمخ دائّب رغؼخ ػؾش ؽشفب.
 اٌّشاد ثزغ٠ٛذ اٌؾشٚف :لصش وً ؽشف ػٍِ ٝخشعٗ ثؾ١ش ال ٠ضاؽّٗ غ١شٖ.










ِشلمخ.
ِب اٌؾشٚف اٌز ٟرفخُ
دائّب؟
سرج ٟاٌؾشٚف اٌّفخّخ
ؽغت اٌمٛح فٔ ٟفغٙب.
ِب اٌؾشٚف اٌز ٟرفخُ ربسح
ٚرشلك ربسح أخشٜ؟
ِب رؼش٠ف صفخ االعزفبي؟
وُ ػذد اٌؾشٚف اٌّشلمخ؟
ؽفظه أِضٍخ
عغٍِٓ ٟ
ِ
ػٍ ٝاٌؾشٚف اٌّشلمخ
دائّبٚ ،أطمٙ١ب ثصفخ
صؾ١ؾخ.
ِب اٌّمصٛد ثزغ٠ٛذ
اٌؾشٚف؟

اٌّؼشفخ ٚاٌّٙبساد اٌشئ١غخ اٌز ٟعزىزغجٙب اٌطبٌجخ ثؼذ رؼٍُّ اٌٛؽذح
عزى ْٛاٌطبٌجخ لبدسح ػٍ...ٝ
عزؼشف اٌطبٌجخ..... :
 رؼش٠ف اٌزفخٚ ُ١اٌزشل١ك.
 اٌذسط األٚي :اٌزفخٚ ُ١اٌزشل١ك.
 اٌزّ١١ض ث ٓ١ألغبَ اٌؾشٚف اٌٙغبئ١خ ِٓ ؽ١ش
 اٌذسط اٌضبٔ :ٟاٌؾشٚف اٌّفخّخ ِٚشارجٙب.
اٌزفخٚ ُ١اٌزشل١ك.
 اٌذسط اٌضبٌش :اٌؾشٚف اٌز ٟرفخُ ربسح ٚرشلك ربسح
 رؼذاد اٌؾشٚف اٌّفخّخ دائّب.
أخش.ٜ
 روش ؽبالد رفخٚ ُ١رشل١ك اٌشاء.
 اٌذسط اٌشاثغ :اٌؾشٚف اٌّشلمخ دائّب.
 رؼذاد اٌؾشٚف اٌّشلمخ دائّب.
 اٌذسط اٌخبِظ :رطج١ك ؽبًِ ػٍ ٝاٌزفخُ١
ٚاٌزشل١ك.
 اٌّمبسٔخ ث ٓ١اٌؾشٚف اٌٙغبئ١خ ِٓ ؽ١ش اٌزفخُ١
 اٌذسط اٌغبدط :رغ٠ٛذ ؽشٚف اٌّٙضح ٚاألٌف
ٚاٌزشل١ك.
ٚاٌجبء ٚاٌزبء.
 رطج١ك اٌّخبسط ٚاٌصفبد ػٕذ اٌزالٚح.
 اٌذسط اٌغبثغ :رغ٠ٛذ ؽشٚف اٌضبء ٚاٌغٚ ُ١اٌؾبء
ٚاٌخبء.
 اٌذسط اٌضبِٓ :رغ٠ٛذ ؽشٚف اٌذاي ٚاٌزاي ٚاٌغُ١
ٚاٌشاء ٚاٌضا.ٞ
 اٌذسط اٌزبعغ :رغ٠ٛذ ؽشٚف اٌغٚ ٓ١اٌؾٓ١
ٚاٌصبد ٚاٌعبد.
 اٌذسط اٌؼبؽش :رغ٠ٛذ ؽشٚف اٌطبء ٚاٌظبء ٚاٌؼٓ١
ٚاٌغ.ٓ١
 اٌذسط اٌؾبد ٞػؾش :رغ٠ٛذ ؽشٚف اٌفبء ٚاٌمبف
ٚاٌىبف ٚاٌالَ ٚاٌّ.ُ١
 اٌذسط اٌضبٔ ٟػؾش :رغ٠ٛذ ؽشٚف إٌٚ ْٛاٌٙبء
ٚاٌٛاٚ ٚاٌ١بء.
اٌخطٛح اٌضبٔ١خ :رؾذ٠ذ اٌجشا٘ٚ ٓ١األدٌخ ػٍ ٝرؾمك ٔٛارظ اٌزؼٍُ
اٌّّٙبد األدائ١خ:
ِّٙزه ف ٟوزبثخ ثؾش ػٓ ؽبالد رفخٚ ُ١رشل١ك اٌشاء.
 ثؼذ ٔٙب٠خ ٘زٖ اٌٛؽذح ػٓ ػٍُ اٌزغ٠ٛذ رزّضً
ِ
اٌّؾىبد اٌشئ١غ١خ:
 ِٓ خالي أٔٗ (ِجزذئٔ ،بَ ،وفءِ ،زّ١ض).
أدٌخ أخش:ٜ
 ِٓ خالي األدٌخ األخشِ( ٜضبي" :اخزجبساد لص١شح ،اٌززو١ش األوبد ،ّٟ٠اخزجبساد غٍ٠ٛخ ،اٌّفىشاد)"...
ع١ؼشظٓ اٌطبٌجبد ِذ ٜرؾصٌٍٕ ٍٓٙ١زبئظ اٌّشغٛثخ.....

اٌخطٛح ٖ :خجشاد اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
األٔؾطخ اٌزؼٍ١ّ١خ اٌزؼٍّ١خ:
 أثذأ ثغؤاي رّ١ٙذِ( ٞب اٌّمصٛد ثبٌزفخٚ ُ١اٌزشل١ك؟).
 ألذَ األعئٍخ األعبع١خ ٚأٔبلؼ اٌّّٙبد األدائ١خ اٌخزبِ١خ ٌٍٛؽذح (ػٍُ اٌزغ٠ٛذ).
ِ الؽظخ٠ /زُ رمذ ُ٠اٌّصطٍؾبد األعبع١خ ػٕذ ؽبعخ األٔؾطخ اٌزؼٍ١ّ١خ ٌٙب ٚاٌّّٙبد األدائ١خ (اٌزفخ– ُ١
اٌزشل١ك – رغ٠ٛذ اٌؾشٚف.)...
 ألذَ ٌٍطبٌجبد ثشٚؽٛس ٠زؾذس ػٓ اٌزفخٚ ُ١اٌزشل١ك ،أغٍت ِٓ اٌطبٌجبد لشاءح اٌجشٚؽٛس لشاءح ع١ذح ِٚزأٔ١خ
 ِٓٚصُ ٠زٕبلؾٓ فّ١ب ث ٕٓٙ١ثغشض رٛظ١ؼ ألغبَ اٌؾشٚف اٌٙغبئ١خ ِٓ ؽ١ش اٌزفخٚ ُ١اٌزشل١ك.
 أغٍت ِٓ اٌطبٌجبد رالٚح ا٠٢خ اٌىشّ٠خ اٌزبٌ١خ " َ ًْ َ٘ ٚأَرَبنَ َؽ ِذ ُ
ع ٰ )9( ٝإِ ْر َسأَ َٰٔ ٜبسا فَمَب َي ِألَ ٍِْ٘ ِٗ ا ِْ ُىضُٛا إِِّٟٔ
٠ش َُِ ٛ
ع ٰ)ٔٔ( ٝإِِّٔ ٟأََٔب َسثُّهَ
آٔ َ ْ
َ٠ ٞب َُِ ٛ
ظ أَ ْ ٚأَ ِع ُذ َػٍَ ٝإٌّب ِس ُ٘ذ )ٔٓ( ٜفٍََ ّّب أَرَبَ٘ب ُِٔ ٛد َ
غذُ َٔبسا ٌَ َؼٍِّ ٟآرُِ ١ى ُْ ِِ ْٕ َٙب ثِمَجَ ٍ
ط غَُٚ )ٕٔ( ٜٛأََٔب ْ
فَ ْ
ٛؽ ٰ ،")ٖٔ( ٝصُ أل َٛثطشػ اٌغؤاي
اخز َْشرُهَ فَب ْ
عزَ ِّ ْغ ٌِ َّب َ ُ٠
بخٍَ ْغ َٔ ْؼٍَ ْ١هَ ۖ إِّٔهَ ثِب ٌْ َٛا ِد ا ٌْ ُّمَ ّذ ِ
اٌزبٌ ٟػٍ :ٓٙ١ل ِٟٛثزالٚح ا٠٢بد اٌىشّ٠خ ِغ ِشاػبح اٌزفخ ُ١فّ١ب ٠فخُ ٚاٌزشل١ك فّ١ب ٠شلك٠ ،مّٓ اٌطبٌجبد
ثبٌزٕبلؼ ٚاٌزجبؽش فّ١ب ث ٕٓٙ١ثغشض اٌزٛصً إلعبثخ دل١مخ ٌٍغؤاي ِؾً إٌمبػ.
 ألذَ ٌٍطبٌجبد ف١ذ ٛ٠رؼٍٛ٠ ّٟ١ظؼ اٌؾشٚف اٌّفخّخ٠ ،ؾب٘ذْ اٌطبٌجبد اٌؼشض ثزشو١ض ٚأزجبٖ ِٓٚ ،صُ ٠مّٓ
ثّٕبلؾزٗ فِ ٟؾبٌٚخ ٌِٕ ٓٙزٛظ١ؼ ِشارت اٌؾشٚف اٌّفخّخِ ،غ رٛظ١ؼ اٌٙذف ِٓ ِؾب٘ذح اٌؼشض ٚؽشػ
األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ اٌّغزٙذفخ ِٓ ٚساء اٌؼشض.
 ألذَ ٌٍطبٌجبد خش٠طخ ِفب٘ ُ١ػٓ اٌزفخٚ ُ١اٌزشل١ك ،أغٍت ِٓ اٌطبٌجبد لشاءح اٌخش٠طخ ثطش٠مخ ػٍّ١خ رؼزّذ ػٍٝ
رؾٍ ً١اٌّؼٍِٛبد اٌزٚ ٟسدد ثٙب ِٓ خالي اعز١ؼبة اٌؼاللبد ث ٓ١اٌؼٕب ٓ٠ٚاٌشئ١غخ ٚاٌفشػ١خ ٌٍخشٚط ثّفَٛٙ
ؽبًِ ػٓ اٌؾشٚف اٌز ٟرفخُ ربسح ٚرشلك ربسح أخش.ٜ
٠ غزّؼٓ اٌطبٌجبد إٌِ ٝؾبظشح ألؽذ وجبس اٌؼٍّبء ٠زؾذس ػٓ اٌزفخٚ ُ١اٌزشل١ك ،صُ أل َٛثطشػ ػذح أعئٍخ
ٌٍّٕبلؾخ ِٕٙب :ػذد ٞؽبالد رفخٚ ُ١رشل١ك اٌشاء ،أوٍف اٌطبٌجبد ثبٌزٕبلؼ فّ١ب ث ٕٓٙ١ثغشض اٌزٛصً إلعبثخ
دل١مخ ٌٍغؤاي ِؾً إٌمبػ ِغ رٛظ١ؼ اٌٙذف ِٓ رٍه اٌّؾبظشح ِٚجشسارٙب.
٠ ؼٍّٓ اٌطبٌجبد ف ٟؽىً رؼب ٟٔٚفّ١ب ثٌ ٕٓٙ١غّغ اٌّبدح اٌؼٍّ١خ اٌالصِخ ٌىزبثخ ِمبي رمبسْ ث ٓ١اٌؾشٚف
اٌٙغبئ١خ ِٓ ؽ١ش اٌزفخٚ ُ١اٌزشل١ك٠ ،صٕفٓ أٔفغ ٓٙإٌِ ٝغّٛػز ٓ١رم َٛاأل ٌٝٚثغّغ اٌّبدح اٌؼٍّ١خ ٚرمَٛ
اٌضبٔ١خ ثص١بغزٙب فِ ٟمبي ثؾىً ِٕظُ ٚدل١ك.
 أغٍت ِٓ اٌطبٌجبد وزبثخ ثؾش ػٓ ؽبالد رفخٚ ُ١رشل١ك اٌشاءِ ،غ رٛظ١ؼ اٌٙذف ِٓ وزبثخ اٌجؾش ِٚجشسارٗ.
 أخززُ اٌٛؽذح ثزم ُ١١رارٌٍ ٟطبٌجبد ف ٟرٍه اٌٛؽذح.

(اٌّــّٙخ األدائ١ــخ)
اعُ اٌٛؽذح :ػٍُ اٌزغ٠ٛذ
اٌصف :اٌضبٌش اٌّزٛعػ – ِذاسط رؾف١ع اٌمشآْ اٌىشُ٠
ِّٙزه ف ٟوزبثخ ثؾش ػٓ ؽبالد رفخٚ ُ١رشل١ك اٌشاء
رزّضً
ِ
ٚػٍ ٝأْ رزعّٓ اٌؼٕبصش األعبع١خ ٌٍجؾش :رؾذ٠ذ ِٛظٛع اٌجؾش – اٌجؾش ػٓ اٌّصبدس ٚاٌّشاعغ –
رغّ١غ ٚرٕظ ُ١األفىبس – وزبثخ اٌجؾش ثؾىً ػٍّٚ ٟثطش٠مخ ِٕظّخ ِٚشرجخ
اٌٙذف:
ِّٙزه :أْ رىزج ٓ١ثؾش.
ف اٌٙذف :أْ رزٕب ٓ١ٌٚؽبالد رفخٚ ُ١رشل١ك اٌشاء.
اٌّؾىٍخ ٚاٌزؾذ :ٞأْ رطشؽ ٓ١األفىبس ثطش٠مخ دل١مخٚ ،عٍغخ ٚرؾمك اٌفبئذح ٚاٌّزؼخ ٌٍمبسئ
ٚاٌّزٍم.ٟ
اٌذٚس:
أٔذ ثبؽضخ ِذلمخ.
س ٌمذ غٍت ِٕه أْ رزمّص ٓ١دٚس اٌجبؽضخ اٌّذلمخ؛ ٌززٕب ٌٟٚؽبالد رفخٚ ُ١رشل١ك اٌشاء ػٍ ٝؽىً ثؾش
ػٍّ ٟدل١ك.
ٚظ١فزه :ث١بْ ؽبالد رفخٚ ُ١رشل١ك اٌشاء.
اٌغّٛٙس :غبٌجبد اٌّذسعخ أ ٚاٌّغزّغ.
ٚ
رؾزبط إٌ :ٝرٛػ١خ اٌغّٛٙس ثؾبالد رفخٚ ُ١رشل١ك اٌشاء.
اٌّٛلف :اٌغ١بق اٌز ٞرغذٔ ٓ٠فغه ف :ٛ٘ ٗ١ع١بق اٌجبؽضخ اٌّذلمخ اٌّمٕؼخ.
ق اٌزؾذ :ٞأْ رطشؽ ٓ١اٌجؾش ثطش٠مخ ثؼ١ذح ػٓ اٌغطؾ١خ ٚثطش٠مخ عزاثخ ِٚؾٛلخ ثؾ١ش رّزغ اٌمبسئ
ٚرغؼٍٗ ٍِّب ثىً األفىبس اٌز ٟرؼشض ٌٙب اٌجؾش ثبٌٕمبػ.
إٌبرظ ٚاألداء ٚاٌغشض:
ا
ثؾش ػٍّ ٟرٛظؾ ٓ١ف ٗ١ؽبالد رفخٚ ُ١رشل١ك اٌشاء.
ع

ِؼب١٠ش ِٚؾىبد إٌغبػ:

األخٛح ِؼٍِّ ٚ ٓ١ؼٍّبد “ِذساط رؾف١ع اٌمشآْ”
اٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبرٗ
٠غش ِؤعغخ اٌزؾبظ١ش اٌؾذ٠ضخ
www.mta.sa
أْ رمذَ ٌىُ عّ١غ ِب ٠خص ِٛاد رؾف١ع اٌمشآْ اٌىشُ٠
ٚثغّ١غ غشق اٌزؾع١ش اٌؾذص١خ

(رؾع١ش خّبعِ+ ٟؾشٚع اٌٍّه ػجذهللا ” ٚؽذاد “ +االعزشار١غ١بد
اٌؾذ٠ضخ ِ +غشد)
ػشٚض ثبٚسثٕ٠ٛذ
+
اٌمشآْ اٌىش ُ٠ثبٌصٛد ٚاٌصٛسٖ
+
أٚساق ػّـــً
غجبػخ ٍِٔٛخ  +اٌغ ٟد ٔ٘ٓ = ٞلاير
غجبػخ أث١ط ٚأعٛد  +اٌغ ٟد 80 = ٞلاير
ع ٟد ٞفمػ =  20لاير (ٌٍصف اٌٛاؽذ )
عّ١غ ِشفمبد اٌغ ٟد ٞػٓ غش٠ك اال 20 = ً١ّ٠لاير
اٌزٛص ً١داخً ِذٕ٠خ اٌش٠بض ٚاٌخشط ِغبٔب
ٌّٓ ُ٘ خبسط ِذٕ٠خ اٌش٠بض ٚاٌخشط ٠عبف لّ١خ االسعبٌ١خ 50لاير
ٌٍف١ذوظ اٌّغزؼغً
ٌؾغض غٍجىُ ٚرغغِ ً١ؼٍِٛبد اإلعزالَ:
إٌىزش١ٔٚب ػٓ غش٠ك اٌشاثػ
www.mta.sa/c
ّ٠ٚىٕىُ غٍت رٛص٠غ إٌّٙظ ا ٚػٕ١خ
ا ٚاٌؾشاء ػٓ غش٠ك االً١ّ٠
ِٓ ٘زا اٌشاثػ
www.mta.sa/c

اٚ
ٌٍطٍت ِٓ داخً اٌٍّّىخ ّ٠ىٕه اإلرصبي ػٍ ٝسلُ:
0555107025
0505107025
0557977722
ٚارغت اٌزؾبظ١ش
0505107025
0557977722
ٕ٘ٚب أسلبَ اٌؾغبثبد ٌٍّؼٍّ ٚ ٓ١اٌّؼٍّبد خبسط ِذٕ٠خ اٌش٠بض ٚاٌخشط
اٌجٕه األٍٟ٘
ِؤعغخ اٌزؾبظ١ش اٌؾذ٠ضخ
27949172000110
(ا ٞثبْ)
SA0610000027949172000110
ِصشف اٌشاعؾٟ
ِؤعغخ اٌزؾبظ١ش اٌؾذ٠ضخ
233608010954856
(ا ٞثبْ)
SA5780000233608010954856
 ِٓٚثٕٛن آخشّ٠ ٜىٕىُ اٌزؾ ً٠ٛػٍ ٝاؽذ ٘زا اٌؾغبثبد

اٌش٠بض
عؼذ ػجذاٌشؽّٓ اٌؼز١جٟ
2052558759940
عبِجب
عؼذ ػجذاٌشؽّٓ اٌؼز١جٟ
8001852539
اٌجٕه اٌغؼٛدٌ ٞإلعزضّبس
عؼذ ػجذاٌشؽّٓ اٌؼز١جٟ
0101001926001
ٌألخٛح أصؾبة اٌّىزجبد اٌشاغج ٓ١ف ٟأْ ٠ىٛٔٛا ٚوالء ٌزؾبظ١ش فٛاص
اٌؾشث ٟفِ ٟذٔ ُٙاالرصبي ثغٛاي اٌّذ٠ش
0554466161

