
هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

:ةلئسألا طغض فيفخت متي ىتح رثكأ ليصفتب رمألا حيضوت انيلع بجي  ركسعملاب قاحتلالا تابلطل ةبسنلاب

سطسغأ ١٣ خيرات ىلا ناريزح ٢٨ خيرات نم أدبي ركسعملا عورشم :الوأ

 ينعي .ساسألا اذه ىلع ميدقتلاوكلذ ةفرعم قاحتلالاب تابغارلا ىلع /يعوطتو يحبر ريغ ركسعملا :ايناث

 بتارلا رادقم ىلع ةمواسملا ةرادالا لبقت ال ثيح رجألا ءارو يعسلا نود هللا هجول دوهجملا لذب الوأ فدهلا

.تافرشملاو تاملعملل ةيناجم ةشاعالاو نكسلا نأ املع ..لاملا بسكل ردصم سيل هنأ ذا

.كارتألل ةيبرعلا ةرادا لبق نم الا لبق نم قبطي مل ةدئارو ةديرف ةقيرط ىلع عيمجلا بيردت متيو

 رادقم زواجتي نأ نكمي ال اهرفس ةركذت عم ايكرت جراخ نم ةمدقتسملا ةملعملل بتارلا رادقم عومجم :اثلاث

.ايكرت لخاد نم ةغللا يف ةصصختملا ةملعملا هذخأت يذلا بتارلا

:تاملعملا نم نيتئف جاتحن :اعبار

اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ميلعت يف تاصصختم تاملعم :ىلوألا ةئفلا

 ام نقبطيو سوردلا يف تاملعملا نمزالي ثيحب ميلعتلا ةيلمعل نهبيردتب موقن تافرشم :ةيناثلا ةئفلا

 ةصرف اهحنمب موقنو ةملعملا ةدعاسمب موقت ةفرشملا رخآ ىنعمب)تاقوألا ةيقب يف سوردلا يف سرامي

)عورشملل يلمعلا قيبطتلاو سيردتلا ةيفيك ىلع بيردتلل

 يذلا مراصلا ماظنلا قيبطت ىلع بترتي كلذو ررقملا جهنملاب ماتلا مازتلالا :اسماخ

 ىحصفلاب ثدحتلا تامدقتملا عيمج ىلع بجيو رتفد وأ باتك وأ ملق وأ ةروبس مادختسا مدعب يضتقي

.ادبأ ةيماعلا ةجهللا لامعتسا مدعو ةقالطب

.اقلطم سوردلا ىلع ريخأتلا متي ال ثيحب نمزلا ةطخ قيبطت ةاعارم يف ةقدلا :اسداس

 ةيبرعلا ركسعم جمانرب نأل ةدودحم تاعاسل ماود وأ دحألاو تبسلا يموي لطع مايأ دجوي ال :اعباس

 يف ءاوس لكلاف قيبطتلا يف لشفلا وأ تارغثلا لمتحي الو طقف فصنو رهش اهتدم ةدودحم ةرتفل كارتألل

.نآرقلا ةغل ميلعتو بيبحت ليبس يف تقولاو دهجلا نم ةيحضتلا لذب

 ايكرت جراخ نم تاملعملا تابلط لبقي ةيافكلا مدع لاح يفو الوأ ايكرت لخاد نم تابلطلا لوبق ةيولوأ :انماث

 اهلو .ركسعملاب قحتلتو يصخشلا اهباسح نم ةدوعلاو باهذلا ةركذت عطقت نأ ةمدقتملا ىلع نأ املع اضيأ

 نم اهعنم فرظ يأ لصح اذاو .حاجنبركسعملا يف اهتفيظول اهمامتا دعب ركسعملا ةرادا نم عفدلا بلطت نأ

.قح يأب ركسعملا ةبلاطم عيطتست الو اهسفنب اهفيراصمب فلكتت اهناف رارمتسالا

 ةغللا نيب ةكرتشملا تاملكلا نم مك ىلع كلذ يف دمتعيو ةثداحملا ريغ ىرخأ داوم سيردت متي ال :اعسات

.ةيكرتلا ةغللاو ةيبرعلا

 اهمودق دنع الماك اهفلم زاربا ةمدقتملا ىلع نيعتي هنإف فارشالا وأ ميلعتلا ةفيظول لوبقلا لاح يف :ارشاع
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 اهمودق دنع الماك اهفلم زاربا ةمدقتملا ىلع نيعتي هنإف فارشالا وأ ميلعتلا ةفيظول لوبقلا لاح يف :ارشاع

:يتأي ام اهيفو

عقوم نم هعبطت يذلا قاحتلالا بلط ةرامتسا لصأ -١

 http://hamzali.org/wp-content/uploads/2017/02/basvuru_formu.pdf     هبتكتو 

اينورتكيلا سيلو ايودي اهيلع عقوتو اهطخب

يملعلا لهؤملا ةداهش -٢

نيتيصخش نيتروص -٣

ةيبرعلا ةغللاب ةيتاذلا ةريسلا -٤

 ةرادا نم ةربخ ةداهش ىلع لصحت الماك ركسعملا مامتا دعب -٥

ةلبقملا تاركسعملل ةربخلاو زايتمالا قح اهحنمي ركسعملا

 قافرا ىجري ،كارتألل ةيبرعلا عورشم يف كارتشالا رارق ذاختاو هالعأ ةروكذملا تامولعملا ةءارق دعب -٦

 راضحإ ةظحالم عم .ركسعملا ةرادإ ليميإل هلاسراو هيلع عيقوتلاو مسالا ةباتكو هتعابط دعب يتآلا بلطلا

      ىرخألا قاروألاب اقفرم ركسعملا جمانرب يف كارتشالل روضحلا دنع هلصأ

http://hamzali.org/wp-content/uploads/2017/02/5.pdf
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