
 

 

 
 

 

 

 
.BE.dًل ح تحفم تخزٌح انفٌج انضادس عشز نطالب انهقة األخاص   تعهًٍاخ                 

 .ME.dًانفٌج انضادس نطالب انهقة انثانً 
عزاء،األ اخ/ٌٌانخزٌد

انضالو عهٍكى ًرحًح هللا ًتزكاتو،

اتثاع ىذه  ٌزخى، 70.40..17.ح تحفم تخزخكى انذي صٍعقذ ٌٌو انخًٍش انًٌافق رشاداخ انخاص  تعض اإلفًٍا ٌهً 

7رشاداخ ًاالنتزاو تيااإل

 9777.9 حرى ٌٕو انثالثاءطانة نى ٌسرهى انذػٕج  سسال تطاقاخ انذػٕج نكى ٔنزٌٔكى فً انثشٌذ، نزا ػهى كمئ ذى   -

 pro@qsm.ac.ilنكرشًَٔ يؼُا ػهى انثشٌذ اإل انرٕاصم

 7(ػُذ حضٕسكى نالحرفالحضاس انثطاقاخ ئيٓى جذا  نزا)تثطاقح انذػٕج فقظ  نحفمئنى اانذخٕل سٍكٌٕ  -

 (603:7.)ػصًشا ٔانُصف  شاتؼحنى انكهٍح ًْ انئاػح انقذٔو س -

 0حسة انرقسٍى اَذً ؛انؼثاءاخحسة ذخصصّ السرالو كم طانة  نى انغشفئانرٕجّ  -

 
 اللقب

 
 استالم العباءات

 :الطابق األول طالب اللقب الثاني
 /  برنامج التعليم والتعلم -1
 برنامج الدراسات اإلسالمية -2

415 

 416 برنامج تدريس الرياضيات/ -2
 

 M.TEACH /424برنامج  -3

 

طالب قسم االستكمال للقب 
 (القدس) األول

 الثالثفي الطابق 
 474غرفة  جميع الطالب

 الطابق الثاني: اللقب األول منتظمين
 456عربي دين  -1

 454رياضيات حاسوب /  علوم  -2
 452انجليزي + لغة عبرية  -3
 455طفولة مبكرة   -4
 454تربية خاصة  -5
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ً  ًٍٍ انشجاء تؼذ االسرًاع نرٕجٍٓاخ انًُظ   - يح سقى كم طانة نهًكاٌ ءيال ذ يٍانرأك  ٔ، (4)غ فً يثُى سقى انرج

 7انذخٕل ٔانجهٕط خالل االحرفال  فقشج انًؼذ نّ خالل

سٍكٌٕ ذشذٍة خٕل، ، حٍث سٍقٕو ػشٌف االحرفال تذػٕج انخشٌجٍٍ نهذ  :803.افرراحٍح انحفم سركٌٕ انساػح  -

نرً الصقح اسقى اننكم طانة حسة  ؼذسٍرى حجض يق) انجهٕطٓى نالحرفال يرالئى يغ يكاٌ انطالب خالل دخٕن

 (7حاأليكُاالنرضاو ٔػذو ذغٍٍش ٔ، خ نزا ٌشجى انًحافظح ػهٍٓاءااسرالو انؼثإصع فً ٔقد سر

سٍُرًٓ انجضء األٔل يٍ انحفم حٍث سٍرى ذقسٍى انخشٌجٍٍ السرالو انشٓاداخ فً ذقشٌثا،  :903.فً انساػح  -

 0حفالخ يصغشج

  ْمفً أياكُٓى يغ األ ٌثقٌٕالب انهقة األٔل انًُرظًٍٍ ط 

  ًَنساحح انؼشة األخضش  ٓىٌرٕجٌٕٓ يغ أْانٍطالب انهقة انثا 

   نقاػح انًإذًشاخ  ٓىأْانٌٍرٕجٌٕٓ يغ طالب االسركًال 

 7ًٍٍ ٔانًحافظح ػهى ذُفٍزْا تشكم صحٍحنزا ٌشجى االنرضاو ترؼهًٍاخ انًُظ          

 0 حٍث سٍكٌٕ انثشَايج كاَذًشكم يرضايٍ سرثذأ انحفالخ انًصغشج ت ::9:0فً انساػح  -

 افرراحٍح 

   حدػٕج سؤساء األقساو ٔانًحاضشٌٍ نهًُص 

 ذٕصٌغ انشٓاداخ 

 0 يالحظاخ ْايح

 ثثاخ شخصٍحئرضٔد تثطاقح انٌٕٓح أ أي تطاقح نا 

  ٍانًٕقف  5يٕقف سقى )صح نٓى سٍاساخ فً انًٕاقف انًخص  ٔرٌٔٓى سكٍ ان خشٌجً انهقة انثاًًٌَشجى ي

 7انذخٕل يٍ انًذخم انجُٕتًاالنرضاو تٔ سشاداخ انًُظًٍٍئٔاذثاع ( انًذخم انجُٕتً 6سقى يٕقف / انجُٕتً 

   يا األْم أنهحفم، ش سرالو انؼثاءاخ ٔانرحض  ّ انطالب نهغشف الكًا ُركش ساتقًا، ػُذ انذخٕل نألكادًٌٍح ٌرٕج

 7صح نهضٍٕف فً ساحح األكادًٌٍحفًٍكُٓى االَرظاس فً األيكُح انًخص  

   7تؼذ اَرٓاء انحفم فقظانًكاٌ انًؼذ نزنك فً ، ًٌكُكى أخز انصٕس يغ رٌٔكى حئػذاد صأٌح ذصٌٕش خاص   ذى  

  ،ح تكىتطاقح انٌٕٓح انخاص  ج ثاٍَح، إلػادج انؼثاءاخ ٔاسرالو ٌُشجى يُكى انرٕجّ نهغشف يش  ػُذ اَرٓاء انحفم 

 ًكاٌ انطانة انزي ٌسرهى شٓادذّ انؼٕدج نه خالل فقشج ذٕصٌغ انشٓاداخ ٌشجى يُكى انحفاظ ػهى انُظاو، ػهى

 7ص نّ حرى َٓاٌح انحفمانًخص  

   فًا ذٕصٌغ انؼثاءاخ ػاليكى تٓا خاللئرى سشاداخ أػالِ، كزنك انرً سٍؼهًٍاخ ٔاإلَرٕقغ يُكى االنرضاو تجًٍغ انر ،

 7حفم ٌهٍق تخشٌجً ٔخشٌجاخ انقاسًً َحٍ ٔأَرى ْٕ ذُظٍى نٍّئَصثٕ 

77ًِرفعح أخالقكى77تدًٍم ِخصانكى

يثارٌك تخزخكى77صنحتفم تكى

دائزج انعالقاخ انعايح


