
 

 

طالال املندلالالُرملننالالدوٍملوىلالالذهٌمللبملْالالدِملننالالت تملندلتا االالجملناذنهًالالمنملنننهالالىملننُالالا  مليالالٍمليناُالالّملنن الالا مل ململململململململململ

جمليٍملنجلايناحملهونذربهٌمليٍملندلكاسبملننال ململهناس همنملعهىملندلؤْ حملننشرعاجملهننشهاتنحملنألااتميا

مل.ملوُتغيملنننُاوجملهباملهدأْاههاملهدطمورْاملهناكمَمنمليُا نحملنهنهىملهنذلذىمل ملةهذنهنى

ناكمَمنملتعاثملنبملنهللملعسملهخمملعهىمليُهحملأْمملننسُجململط املندلُرملجباينجملخازنٌيٍململطانتا36ًدأْاممل

مل.ململهنجلًاعجمل ملةهذنهنىملعُذملعمتهتى

مل.يذًاسثهدنهاًاجململتعموج ملةائجمليٍملط املندلُرململننىلاعهجملنذعموجننننهًاجملنعذنتملننكىلاءنحمل 

ململ

 ْال1116 ةا ملنألهلمل06ْالملهزىتمل1116ململحمرومل1 ملننىلذرثمليٍمل

ملو1615مل/5/11هزىتملململو1615مل/6/مل11ندلمن قمل

 

 

 



 

مل.ملننسهفملنن احلمل ملَىلمشملندلشا انيمليُهحه قململنهىزبملنن.ملغرشمل1

مل.ملدأْامملط املندلُرملناكمَمنملتعاثمل ملةهذنهنىملعهجملينذقذملسهاىملهيُهحملقممي.مل1

مل.نشرعاجصململنعهىملننقمنعذملهنألدسهوذْىملةاننهىملننُا  ملندلتينمل.مل0

مل.دًُاجملنجلمنَبملنإلمياَاجمل ملَىلمشملننط امل.مل1

مل.ننُا نجدسهوذْىملةانكذبملهندلرنخ ملنننهًاجمل.ململ2
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 نقاط انقوج

  

 ضعفنقاط ان

  

 فرصنا

  

 املخاطر

  

 ننذناهٌملي ملنتن ثملنجلاينجمل ملدأْامملننط ا..1

 .ملنهىملننشرعيهدىلرغملننط املن.1

ئجملط املندلُرملةشكممليتاشرملةربنيحملنسذهذنفمل .0

 تعموج.

 دُمعملننربنيحملهمشمناذهاملننذوذمليٍملنننهموملهننىلُمٌ..1

 ننضغطملننذ نسيملنهط املخ لملننناوملننذ نسي..1

 عذوملدم رملهسائمملَقممليذازج..1

 

دىلنامملننذناهٌملي ملنتن ثملنجلاينجملنسواتثملننذناهٌملعربمل.1

 يدارنحملدناهٌ.

يمنصهجملننربنيحملننذعموجملننذثقاىلاجملنهط املخ لمل.1

 ننناوملننذ نسي.ملةقاج

عذوملدم رمليقرملسكٍمليهائملنط املخ لملننامومل.1

 نننهًيملدماملوشكمملصنمةجملعهىملننط ا.

 .ربَايحننَقطاعملننذعىملندلايلملخ لملدُىلادملن.1



 (ندلساةقاحملنننهًاج/ملننذه نحملننذذ وتاجملننذطموروجمل/ةرَايحملعهًيمل/مل ز حملعهًاجمل)مل

 .ندلُرمليٍملخاينجملخازنٌملط ايٍململط ا(مل36)

زسبملنز ائاجملخاينجملخازنٌملوكمٌملَمزو ملنط املزسبملنجلُسااحململ

 اانذايل/

 

 

 

 ةاُني طاخكسذاٌ يايل نن ميال ااُاا سازمملننناج ننىلهتني نَذهَاساا َاتال َادريوا ةرااُامل اسم انذونح

 12 0 0 1 1 5 6 3 1 0 2 عذد انطالب

مل.ملهجملنط املندلُرملًندلمن قجملنخلطاجمليٍمللتن ثملخاينجملخازنٌملعهىملدتينملدُىلادملنحل.مل1مل

مل.ملزاخجملننط املهدشم هىملنطهبملنننهىملننشرعيملنُقهّملنتهذنهنى.مل1

 .امٌملننىلئجملندلسذىلاذثمليٍملط املنجلاينجمله ملعًرملوؤْههىملنهذىلرغملنطهبملنننهى.مل0

 

 

 



 

 

ذالم ملنناالموملنننهًاليململململحيملت شمليٍملننذ هشملنننهًاجملدلذثملوموملعهًاليملاايالممليالٍملاالمملنسالتمعململململململ41هساُىلدمل)ململ

مل(أشهرمل0هدلذثململت هشمل ملخمذهفملنننهمومل3ملململعهى

ملشرذملننمخاسمل ملننقمنعذملننىلقهاجملت.مليمسىملةٍملعهيمل قاهيمل1

ملزنتملندلسذقُ شرذململت.ملعهيملةٍملحمًذملعطافمل1

ملآواحملنألزكاوملنإلدلاوملةذىلسريملت.ملعهيملنةرنْاىملطمْر مل0

ملشرذملةهمغملندلرنوملت.ملأمحذملةٍملعهمشمليذخهيمل1

ملشرذملعقاذثملأْمملننسُجملنجلًاعجملعاسىملةٍملعهيمليذخهيمل2

ملشرذملاذااملعًذثملننىلقّملنهللملزكًيملأمحذملةٍملعتذمل3

 

 

ململ.ومينيةاحلروملندلكيملهزضم ملت هسهىملدلذثململءنح/ملنقا زهجملنننًرثمل

حلضم ملته ثملعهًاجملنهشاخملصاحلملةٍملعتذملنهللململ زهجملعهًاجملنهًذوُجملندلُم ثملهندلسدذملننُتم 

مل.ومينيدلذثملننن اًيمل

 

 اجمنسطىلظملينتملنننقاذثملننزندلساةقجملنننهًاجمل مل

مل ملزىلظملنأل ةننيملننُمهوجملجندلساةقجملنننهًا

 



 

 ته ثملنإلتن ثملننىلنانجملنهمقخ

ملته ثمليها نحملنإلنقاءملهنحلمن 

 

 

 

ملته ثملنإلتن ثملننىلنانجملنهمقخ

ملته ثمليها نحملنإلنقاءملهنحلمن 

 مسابقة 

ملننمنسطاجحفظ منت العقيدة 

 مسابقة 

 حفظ األربعون النووية

مل ز حملعهًاج 

 األيام العلمية

 يوم علمي12

 درس علمي 72



 

 املوازنح تفصيم املوازنح اننشاط

 انذروش انعهميح

 يوو عهمي ( 21)
مل15666

طانبملةقاًجململ36ت هشملننذتململ3ينتملننذتململ036ملزقاتجملعهًاجملحتذم ملعهى36شرنء

مل والمل11666ةإمجايلململنهسقاتجملنننهًاج والململ166 والملمبنذلململ3666

طانبملمبنذلمل36ننذتمل والملنكمملوموملعهًيململ1666غذنءملهعشاء(مل طم ملهضاا ج)

مل والملنكمملطانبمل ملامملوموملعهًيململ00

مل والمل11.666ةإمجايلمل

ململ والمل11666ةإمجايلململوموملعهًي والملنكمململ1666خمنئسملسسبملمبنذلمل

ملنكمملنألواوملنننهًاج

 املساتقح انعهميح

 يف حفظ منت انعقيذج انواسطيح 
مل5666

مل والملخمنئسملندلساةقجمل5666

مل1666 والملنجلائسثملننثانثجململ1666 والملنجلائسثملننثاَاجململ0666نجلائسثملنالهبمل

مل والمل266 والمليٍملنجلائسثملننرنةنجملهزىتملنجلائسثملننساةنجمل

مل3266 يف حفظ األرتعني اننوويح حاملساتقح انعهمي
مل والملخمنئسملندلساةقجمل3266

مل1666 والملنجلائسثملننثانثجململ1266 والملنجلائسثملننثاَاجململ1666نجلائسثملنالهبمل

مل والمل266 والمليٍملنجلائسثملننرنةنجملهزىتملنجلائسثملننساةنجمل

 رحهح انعمرج ملكح املكرمح

 وانسيارج نهمذينح املنورج 
ملأواو2 والملدلذثململ06.666 والملةإمجايلململ266نكمملشخصململهدُقمملسكٍملهنعاشجمل06666

 والملنكمملته ثململ12.666عقذملدُىلادملننذه نحمليٍمليؤسسجملدذ وتاجملةقاًجململ06666 انذوراخ انتذريثيح

مل والملنكمملننذه نحمل06.666هةإمجايلمل

مل والمل12.666عقذملعًمملدلؤسسجملنع ياجملةقاًجململ12666 انتقارير وانتوثيق

ملعٍملننربَايحملHPةذقجمللصذن ملدقرورمليطتمعمله اهىململحنذمثاقملننىلناناا

 والملنكمملوموملعهًيملةإمجايلململ166 نابملمبنذلململ12ةاصاحملسنجململ1نسذئدا ململ6366 نقم انطالب

مل والملنكايمملننربَايحمل6366 والمل ملنناموملنننهًيملهةإمجايلململ566

مل11666 املكافآخ وانرواتة

ملحتىلاسوجملنهط ايكا أثمل

ملأنفمل والمل03 والملةإمجايلململ26نكمملطانبملةقاًجململامملوموملعهًيهناوجململ

مل والمل0666ةإمجايلململشهروامًلمل والملنكممليشرفمل1266يكا أثمليشر نيملةقاًجمل

ملأشهرمل0 والملننذتململ6666نكمملشهرملهنمجايلملعاومل

 ريالون انفاً ومائح ح ومثانمائح وتسع 298,200 اإلمجايل

 


