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 يـــذاًـــويـال الزذريتإسزوبرح رسجيل 

 / :الؼبم الجبهؼي

 
                الثبًي                                  لو                األ    : فصل الزذريت

 

 الوؼلوهبد الطخصيخ:

 )اللمت( : سن األخيزاال        :                 سن األةا          سن األلو  :                         اال           

 

 الزلن الجبهؼي الووحذ :                                                   
 

 الجٌسيخ :                            /                            ربريخ الويالد :       /   

 الؼٌواى ) الومز الذائن (:

 : هذيٌخ / هزكش                                             الطبرع :                    

 

 الوحبفظخ :                                                           صٌذلوق الجزيذ:

 

 

 رصب  :هؼلوهبد اإل

 الفبكس:             الزليفوى :

 

 الجزيذ اإللكززلوًي: الوحوو :         

 

 :سيجزًبهج الذراال

 الزوجه: 

 

 الوؼذ  الززاكوي:   ػذد الوحذاد الوسجلخ في الفصل الذراسي الحبلي:  

 

 رصب  ػٌذ الضزلورح:هؼلوهبد األلبرة لإل
 

  األسن                                                      األسن      
 

   صلخ المزاثخ                                                           صلخ المزاثخ
 

 الزليفوى                   الزليفوى   

 

 الوحوو                  الوحوو  
 

 الزبريخ :                                                  روليغ الطبلت: 
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 األكبديوي للزذريت في اإلضزافالطبلت  رأى

 

 

 : سن الطبلتا

 

 الزوجخ :                                                     :الجزًبهج 

 

 سن جهخ الزذريت :ا

 

 الزميين الؼبم

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز نـيـيـمـزــال

      حزصه ػلي همبثلخ الوطزف الويذاًي 1

      بلوطزف األكبديويسهولخ األرصب  ث 2

ضزحه ألهذاف لوخطخ الزذريت أثٌبء  3

 الزذريت

     

      سزػخ اإلسزجبثخ في حبلخ لوجود هطكلخ 4

      حزصه ػلي همبثلزك في كل سيبرح 5

      روفيز لولذ كبفي للٌمبش لواإلسزفسبر 6

      الوسبلواح ثيي الطلجخ في الوؼبهلخ 7

 

 

  ... سن الوطزف األكبديوي للزذريت ......................................................إ

 

 حظبد ألو إلززاحبد أخزى :هال

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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 للطبلت / األكبديوي رميين الوطزف الويذاًي

 

 : ................................................................................................األكبديوي /اسن الوطزف الويذاًي 

 ................................: ...... الووحذسن الطبلت : ................................................. الزلن ا

 سن الجهخ : ................................................... ا

 

 درجــخ الـطـبلـت الـؼـظـوي ـخالـــذرجــــ الـــوؼـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر

  25 الجذيخ في األداء

  15 الزؼبلوى هغ األخزيي

  15 اإللزشام ثبلمواػذ لواألرضبداد 

  25 األًزظبم لواأللزشام ثبلزواجذ في سبػبد الؼول 

  22 الزأللن هغ ثيئخ الزذريت

  122 اإلجـــوــــــــــــــبلـــــي 

 

 : ....................................... / األكبديوي سن الوطزف الويذاًي ا

 

 بديوي: ...................................../ األكروليغ الوطزف الويذاًي 

 

 الزبريخ :     /     /
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 داء الطبلت في الزذريتالٌهبئي ألزميين ال

 

 سن الوطزف األكبديوي للزذريت : ........................................ ا

 : ..................................... الووحذ الجبهؼي الزلن     .........................سن الطبلت : ...................ا

 الزخصص : ...................................................

 اسن جهخ الزذريت : ..........................................  

 

 رميين الطبلت 

 

 هالحظبد درجخ الطبلت الٌهبيخ الؼظوي الجٌذ م

   12 خ لولورش الؼولاللمبءاد الؼبه 1

   22 الغيبة 2

   22 األضزاف الويذاًي 3

   12 االضزاف األكبديوي 4

   15 الزمزيز الٌهبئي 5

   25 الوٌبلطخ 6

   122 الوجووع

 

 

 : .......................................... الزوليغ : ............................هٌسك الزذريت

 

 

 /      /  الزبريخ :     
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  ــذـــــــــــــــــــــــــؼهـــــر

 

  

جبهؼخ  أرــؼهـــــذ أًــــب /.........................................................................     الطبلت ثكليخ الشراػخ ــــ

 المبهزح 

 صورح هٌه هغ هذا الزؼهذ، لوألزشم ثوب يلي :ثزٌفيذ جويغ الوهبم الوٌوطخ ثي في ثزًبهج الزذريت الوزفك 

 أى أكوى هثبالً جيذاً للطبلت الولزشم الذى يوثل الكليخ ثجذارح في جهخ الزذريت.

 . إًجبس كل الوهبم الزي روكل إلي هي الوطزف الويذاًي، لوالزي لهب ػاللخ ثبلوهبراد الوطلوة إكزسبثهبػلي أكول لوجه. 

 ،لوالوزطلجبد لجهخ الزذريت.. إرجبع كل اللوائح لواألرضبداد 

. ألزشم ثبلزجوع إلي الوطزف األكبديوي ألو الوطزف الويذاًي ػٌذ الحبجخ لألسزؼالم ألو للزوجيخ لوالزميين خال  فززح 

 رذريجي.

. في حبلخ ظهور أيخ هطكلخ أثٌبء فززح الزذريت ألو أيخ هالحظبد لي ػلي ههبم الزذريت ألزشم ثأى ال أرٌبلص فيهب إال هغ 

 زف االكبديوي .الوط

 . ػذم الزؼزض ألى ههوخ ألو ػول لذ يزسجت في ضزر للٌفس ألو للغيز لولذ يكوى فيه ًوع هي الوخبطزح .

  إســن الطـــبلت:

 الزلن الووحذ :

 الزوليــــــغ :

 الزبريــــخ:


