
 
 
 

 

لیمجلا مالسلا   دعب 

 مالعا ھك

ا
ْ
ےسپ ناحتما  ون  ةلوالا  ةجردلا  ام  ـه  يونسلا 1442 ناحتمالا  ودنCرف  ةنماثلا ان  ةجردلا  . 

قباطم ماظن  ةیفیسلا ان  ةعماجلا  وباوج  ناحتما ان  ےساھت    ميیقت 

ناحتمالا  ودنCرف  ےن  ا ؛ ھك ھج 
ْ
ےو ام  اVرك  عالطا  ميا  الگس ےن  ام  ةلسلس   ] 

دصیف اي ام 65  بيردتلا ) ،نيرمتلا  ،بدالا  ،رابخالا  ،هقفلا  ةیفیسلا ( ةعماجلا  باصن  ام  يونسلا   

ےساھت اCر  ميلعت ين  باصن ين  ةیناثلا ان  ةجردلا  لاس  ا 
ْ
اتؤ الگس ےن  ےساھت [  لصاح  ةدايز  اترك   انها 

ةیناثلا ان  ةجردل  الگس ےن ا ےساھت [  لصاح  اترك مك  دصیف  ودنCرف ےن 65  الگس   ھج 

.ا ےساھت ضرع  ميا  يئ  اھت اCر  رپ  ةلكاش - قبس ين  ميلعت -   باصن ين 

 مالسلاو        

 

 

ےسهر لماش  ام  جئاتن  يونسلا ان  ناحتمالا  دوهجم  ونها  ایھت  ةیرهش  تارابتخا  الگس  ام ھج  لاس   اروپ 

Gرخالا ٢٩ ىدامج   ـه ١٤٤٢ 

 

 

 

 

 تایماسلا تاميلستلا بغ
 بحاصیئاھب نيسح  هدازهش لجبملا مامهلاو لجالا دیسلا ةمدخ يف  

 هدجم ولع هللا مادا نIدلا ناهرب

 ،ضرعن عوضخلاو عوشخلا عم
 ةنسلل يمیظنتلا [ودجلا تزھج ميركلا نارقلا ةضVر نا   

 ضرعت ةسeدملاف . (ORGANIZATION FLOW) 42-1441 ةیساردلا
 .كلذ بسحب ةیلمعلل نذأتـستو- مكتمدخ يف كلذ

 موp ىلا ع ط نIدلا فیس لضفم ردق يلاع اندیس رمع لوطp نا هللا وعدن    
  .ةمایقلا موp ىلا ةلماش ةیفاعو ةلماك ةحص يف  ةمایقلا

        

 تاميلستلاو        

 

 
 
 

 

 

 

 

 الساميات التسليمات غب

زاده املبجل واهلمام جلاال السيد خدمة يف  جمده علو اهللا ادام الدين برهان ائيصاحب حسني ش

 انعرض، اخلضوع و باخلشوع

 ٤٢-١٤٤١ن روضة القران الكرمي جهزت اجلدول التنظيمي للسنة الدراسية ا
(ORGANIZATION FLOW)  فاملدرسة  .دام جمدهاتوجيهات الدرة املكنونة نقية بائيصاحبة حسب

  .وتسـتأذن للعملية حبسب ذلك-تعرض ذلك يف خدمتكم 

اىل يوم القيامة  يف صحة كاملة  ط عندعو اهللا ان يطول عمر سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين 

   .وعافية شاملة اىل يوم القيامة

 والتسليمات            
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