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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

ة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقع
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

       دَبًٌعبِؼخ /  صاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش اٌؼٍٍّو   اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 غبُٔخوٍُخ اٌزشثُخ ٌٍؼٍىَ االٔ / اٌزبسَخلغُ  / اٌّشوض  اٌمغُ اٌؼٍٍّ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 اٌزبسَخ

 اٌجىبٌىسَىط اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5

 أخشي  ِمشساد / عٕىٌ /
 عٕىٌٔظبَ دساعٍ  

 اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6
اٌغبِؼبد  ٌشبٍِخ اٌؼبٌُّخ وِؼبَُش ارؾبداػزّبد ِؼبَُش عىدح اٌزؼٍُُ ا

 اٌزؼٍُُ. فٍ ِغبي عىدح اٌؼشثُخ

 اٌغُبؽخ واِصبسوصاسح اٌزشثُخ, وصاسح  , وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ . اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ االخشي 7

 2019/ 7/ 28 ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

  اطالع اٌطٍجخ ػًٍ ِصبدسهُ اٌؼٍُّخ اٌّهّخ ٌٍّبدح اٌّمشسح ٌهُ . – 1

 اٌزٍ عىف َذسعىٔهب ثىً دلخ ورفصًُ . اطالع اٌطٍجخ ػًٍ اٌّفشداد  - 2

 لُبَ اٌطٍجخ ثبالعزؼبٔخ ثأعبرزرهُ ػًٍ وُفُخ اعزخشاط اٌّبدح اٌؼٍُّخ ِٓ ِصبدسهب . – 3

 لُبَ اٌطٍجخ ثبٌزؾًٍُ واالعزٕجبط ٌٍجشٔبِظ اٌزؼٍٍُّ اٌزٌ عىف َذسعىٔه .  - 4

 ٌّؼشفخ وثُبْ لذساد اٌطٍجخ وِىبٔزهُ اٌؼٍُّخ ِٕز اٌجذاَخ . – 5

 اٌزأوذ ػًٍ سثظ اٌجشٔبِظ ِغ ػٍىَ اخشي ِالئّخ ٌهب ػاللخ وصُمخ ثهب . – 6

رىعُغ ِذاسن اٌطٍجخ فٍ ِىاد اٌجشٔبِظ واٌجشاِظ االخشي ٌٍؼًّ ػًٍ خٍك ّٔىرط ِٓ اٌطٍجخ ِٓ إٌىع  – 7

 . ثبؽضُٓ عُذَٓ وهى إٌّشىداٌزٌ عُؼزّذ ػٍُه ِغزمجالً ٌُزأهً اًٌ دسعبد ػٍُّخ أػًٍ وخٍك ِٕهُ 
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 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ِخشعبد اٌجشٔبِظ .10

  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
     اٌززوش  -1أ

 اٌفهُ واالعزُؼبة -2أ

 اٌزطجُك -3أ
 اٌزؾًٍُ -4أ
  اٌزشوُت -5أ
 اٌزمىَُ -6أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

 سَظ اٌخبصخ ثبٌّبدحثزؼٍُ طشائك اٌزذاْ َشعُ اٌطبٌت ِخططب  – 1ة 

 َمذَ اٌطبٌت وسلخ ثؾضُخاْ  – 2ة 

       اٌّىضىػُخ االخزجبساداْ َغزخذَ اٌطبٌت عهبص اٌذارب شى ٌؼشض أىاع  – 3ة 

 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 واعٍىة االعزغىاة. اٌّؾبضشح وإٌّبلشخ االٌمبء و           

 طشائك اٌزمُُُ      

 % اخزجبساد فصٍُخ.  40          - ورىىْ ػًٍ اٌشىً االرٍ: ُخد اٌزؾصٍُااالخزجبس

 .ٔهبَخ اٌفصً% اخزجبساد  60                                                                      

 اٌىعذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ط

 االعئٍخ  اٌّمبٌُخ.  اْ َغزٕزظ اٌطبٌت اهُّخ -1ط         

 اٌطبٌت أىاع االعئٍخ اٌّىضىػُخ.اْ َؾًٍ -2ط

 اٌؼصىس اٌزبسَخُخ.اٌؼاللخ ثُٓ  اْ َذسن اٌطبٌت -3ط

 .َفغش اٌطبٌت أعجبة اٌؾىادس اٌزبسَخُخاْ  -4ط   

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 رىٍُف اٌطٍجخ ثئػذاد اٌزمبسَش واٌجؾىس. -

 االعئٍخ اٌزمٍُذَخ. ثبعزؼّبياعزغىاة اٌطٍجخ  -

 
 ُ طشائك اٌزمُُ   +

 رمغُ اًٌ  االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ

 شفهٍ -
 رؾشَشٌ -
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 .اٌشخصٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 ِهبسح اداسح اٌصف وضجطه -1د

 ِهبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِهبسح اٌزمىَُ -3د

 بح اٌُىُِخ.ِٓ اٌؾُ الِضٍخ اٌزؼضَضَخا ثبعزؼّبيِهبسح سثظ اٌّبدح ثبٌىالغ  -4د   

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

 

 اعٍىة ٌؼت اٌذوس( اعبٌُت اٌزذسَظ اٌّخزٍفخ )اعٍىة اٌزؼٍُ اٌزؼبؤٍ, اعٍىة االٌؼبة اٌشَبضُخ,

 

 طشائك اٌزمُُُ          

 االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ  ثّخزٍف أىاػهب وِغزىَبرهب.

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اسن الوقرر أو الوساق رهز الوقرر أو الوساق رحلت الذراسُتالو
 الساعاث الوعتوذة

 عولٍ نظرٌ

 / االوًٌ
ػصش اٌشعبٌخ واٌخالفخ 

 اٌشاشذح
 ٔظشٌ

وعضء ػٍٍّ 

ولُبَ اٌطٍجخ 

ثشعُ خشائظ 

ورؼُُٓ اٌّىالغ 

اٌّهّخ وىاعت 

ثُزٍ وَٕفز ٌىً 

طبٌت فٍ 

اٌّؾبضشح ِغ 

اٌجؾش ػًٍ اهُ 

إٌّغضاد 

سَخ اٌؾضب

اإلعبس ػٍُهب 

اٌؼشة اٌّغٍّىْ 

ورشوىهب ثؼذهُ 

 ٌألعُبي اٌمبدِخ 
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 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخصٍ .12

 

 

%( ِٓ اٌّىضىػبد اٌؾذَضخ رّبشُب ِغ ِغزغذاد اٌؼصش ٌغشض اػذاد 20رطىَش ِفشداد إٌّهظ ثٕغجخ )

 .اٌطبٌت اػذادا ِهُٕب ورشثىَب ؤفغُب صؾُؾب

 

 

 

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

 

 

 ووزٌه اٌشلؼخ اٌغغشافُخ ٌغىٓ اٌطبٌت اضبفخ اًٌ سغجخ اٌطبٌت َخداٌذساعخ االػذاِشؽٍخ  ِؼذي اٌطبٌت فٍ 

 واٌىٍُبد واٌّؼبهذ اٌؼشالُخ.رّبشُب ِغ عُبعخ اٌمجىي فٍ اٌغبِؼبد 

 

 

 

 

 

 

 ِبد ػٓ اٌجشٔبِظأهُ ِصبدس اٌّؼٍى .14
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 اإلٔزشٔذِٓ اٌىزت واٌجؾىس واٌذساعبد واٌذوسَبد ووعبئً االرصبي اٌّخزٍفخ ِٓ  اٌّشاعغ واٌّصبدس

 .  وغُشهب
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 برناهجهخرجاث التعلن الوطلىبت هن ال 

السنت / 

 الوستىي
رهز 

 الوقرر
اسن 

 الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 تُالوعرفاألهذاف 
الخاصت  ُتالوهاراتاألهذاف 

 برناهجبال
 والقُوُتاألهذاف الىجذانُت 

والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف والتطىر 

 (الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 

 

عصر 

الرسالت 

والخالفت 

 الراشذة

                اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

                          أ.د. أحوذ هطر خضُر     اسن التذرَسٍ:

 عصر الرسالة واخلالفة الراشدة   وصف الوقرر

 

 

 وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش اٌؼٍٍّ/ عبِؼخ دَبًٌ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 / وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍؼٍىَ االٔغبُٔخ. سَخاٌزبلغُ  / اٌّشوض ؼٍٍّ اٌمغُ اٌ .2

 ػصش اٌشعبٌخ واٌخالفخ اٌشاشذح اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌطٍجخ أشىبي اٌؾضىس اٌّزبؽخ .4

 (2020 – 2019اٌؼبَ اٌذساعٍ ) اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػبد 3 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 5/2019/ 17 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 اطالع اٌطٍجخ ػًٍ ِصبدس ػصش اٌشعبٌخ واٌخالفخ اٌشاشذح .   - 1

 ِؼشفخ اٌطٍجخ عغشافُخ شجخ اٌغضَشح اٌؼشثُخ واهُ اٌمجبئً اٌؼشثُخ .  - 2

 ِؼشفخ اٌطٍجخ اهُّخ ِىخ اٌزغبسَخ واٌذَُٕخ واٌضمبفُخ واٌفىشَخ .   - 3

 ىؽٍ ػٍُه .اطالع اٌطٍجخ ػًٍ اٌؾُبح االوًٌ ٌشعىي دمحم )ص( ؤضوي اٌ   - 4

 بشُ .  اطالع اٌطٍجخ ػًٍ اٌّمبطؼخ االعزّبػُخ وااللزصبدَخ ِٓ لجً لشَشٍ ٌٕجٍ ه   - 5

 اطالع اٌطٍجخ ػًٍ هغشح اٌشعىي )ص( ِغ اٌّغٍُّٓ اًٌ اٌّذَٕخ  -6

 اٌطٍجخ ػًٍ دعزىس اٌّذَٕخ )  صؾُفخ اٌّذَٕخ ( واهُّزهب ٌٍّغٍُّٓ .اطالع  – 7

 

مقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص ال

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُوطشائك ا ّمشسبد اٌِخشع .10

  هذاف اٌّؼشفُخ األ - أ

 اٌّصطٍؾبد اٌىاسدح فٍ ػصش اٌشعبٌخ واٌخالفخ اٌشاشذح . اْ َؼشف اٌطبٌت   -1أ

 اهُّخ عغشافُخ شجخ اٌغضَشح اٌؼشثُخ .اْ َىضؼ اٌطبٌت -2أ

 اعّبء اٌمجبئً اٌّؾُطخ ثمشَش ػًٍ اٌخشَطخ .اْ َضغ اٌطبٌت  -3أ
 اٌزبسَخُخ اٌّهّخ ٌٍؼصش اٌشعبٌخ واٌخالفخ اٌشاشذح . اٌّصبدساْ َؾًٍ اٌطبٌت -4أ
 اهُّخ اٌّىلغ اٌغغشافٍ ٌّىخ ثُٓ ِذْ شجخ اٌغضَشح اٌؼشثُخ .اْ َغزٕزظ اٌطبٌت  -5أ
 دوس االعالَ فٍ اخشاط إٌبط ِٓ ػجبدح اٌؼجبد اًٌ ػجبدح سة اٌؼجبد .اْ َؼشة اٌطبٌت -6أ         

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ُخاٌّهبساراألهذاف   -ة 

 خشَطخ شجخ اٌغضَشح اٌؼشثُخ .  اْ َشعُ اٌطبٌت – 1ة 

 اعّبء اٌّذْ اٌّؾُطخ ثّىخ .  اٌطبٌت  اْ َؼذ – 2ة 

 االطٍظ اٌزبسَخٍ فٍ رؾذَذ ِىالغ ِذْ اٌغضَشح اٌؼشثُخ .   اْ َغزخذَ اٌطبٌت  – 3ة 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌّؾبضشح واالٌمبء وإٌّبلشخ واالعزغىاة. -

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ      

 االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ. -

 

 ) أ (  اٌشفىَخ           ) ة ( اٌزؾشَشَخ      ) ط ( اٌُىُِخ واٌشهشَخ واٌفصٍُخ .

 
 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط

 عؼً اٌطبٌت لبدس ػًٍ رُّٕخ االػزضاص ثبٌزبسَخ اٌؾضبسٌ االعالٍِ .  -1ط        

 ٌؼشة فٍ ٔشش االعالَ فٍ سثىع االسض .َذافغ ػٓ دوس ا -2ط

 َىىْ ارغبهه اَغبثٍ ٔؾى دساعخ ِبدح ػصش اٌشعبٌخ واٌخالفخ اٌشاشذح  -3ط

 َشؼش ثبٌفخش واالػزضاص ألٔه َٕزٍّ اًٌ أِخ اٌشعىي دمحم )ص( .  -4ط   

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

 .ضشح واالعزغىاةإٌّبلشخ واٌّؾب

 

 طشائك اٌزمُُُ    

 

 اٌّخزٍفخ. خزجبساد اٌزؾصٍُُخاال
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 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ  .12

 ػَؾٍ اٌّالاٌىعُظ فٍ اٌغُشح إٌجىَخ واٌخالفخ اٌشاشذح / هبشُ  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

 اثٓ هشبَ / اثٓ هشبَ عُشح )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئُغُخ 2

               ـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
 عُشح / اثٓ اعؾبق / اثٓ اعؾبق 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
 ِىالغ االرصبي اٌّخزٍفخ )اٌىىوً واٌُىرُىة( ...اٌخ
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 إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ (.اٌزأهٍُُخ اٌؼبِخ و اٌّهبساد -د 

 ِهبسح اداسح اٌصف وضجطه -1د

 ِهبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِهبسح اٌزمىَُ -3د

 ٌزؼضَضَخ ِٓ اٌؾُبح اٌُىُِخ.االِضٍخ ا ثبعزؼّبيِهبسح سثظ اٌّبدح ثبٌىالغ  -4د         

 ثُٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجىع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىؽذح / أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

  
شهبدح اٌجىٍىسَىط فٍ   

 (اٌزبسَخاٌزشثُخ)
 

اٌّؾبضشح 

وإٌّبلشخ 

 واالعزغىاة

خزجبساد اال

 اٌزؾصٍُُخ

اٌشهشَخ 

واٌفصٍُخ 

 وإٌهبئُخ
ِغّىع 

 االعبثُغ 
ٌىً  3

 شؼجخ
    ِفشداد

ثضالس  ثضّٕهب

 وؽذاد
    إٌّهظ

    ثبٌزغٍغً  االخزجبساد
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وَىىْ اٌزطىَش ِٓ خالي ؽزف او اضبفخ او  اٌزأٌُفرطىَش اٌّبدح اٌذساعُخ ؽغت طجُؼخ إٌّهظ وعٕخ   

 .ارا وبٔذ هٕبٌه دواػٍ فؼٍُخ ٌٍزطىَش رؾذد ِغجمب اعزجذاي اعضاء او فصىي ِٓ إٌّهظ اٌذساعٍ اٌّمشس
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 الثالث الفصل.... .............................. العراقٌة اتالجامع فً التارٌخ مناهج وتحدٌث تطوٌر مشروع

 المالحظات الموضوع االسبوع

  الغساسنة 

الفصل الرابع : ممالك العراق قبل االسالم :  ستة اسابٌع

 مٌسان ، الحضر ، المناذرة .

 

الفصل الخامس: مدن الحجاز : مكة ، الطائف  ستة اسابٌع

 ( ، ٌثرب ) المدٌنة المنورة

 

الفصل الخامس: الحضارة العربٌة قبل  ثمانٌة اسابٌع

االسالم: الحٌاة االجتماعٌة ، المعتقدات 

 الدٌنٌة ، االحوال االقتصادٌة ، الحٌاة الفكرٌة.
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 ( ساعات ثالث)  الراشدة والخالفة الرسالة عصر مقرر مفردات -3

 

 المالحظات الموضوع االسبوع

  حوال الجزٌرة العربٌة قبل االسالم .تمهٌد : ا اسبوع

 

 

 

 عشرة اسابٌع

الفصل االول: تارٌخ عصر الرسالة : المرحلة 

المكٌة ، حٌاة النبً )ص( قبل البعثة ، حٌاته 

)ص( الروحٌة ونزول الوحً علٌه ، سرٌة 

الدعوة وتعالٌم االسالم االولى ، الهجرة للحبشة 

هاشم ،  ، المقاطعة االجتماعٌة واالقتصادٌة لبنً

دعوة اهل الطائف ، بٌعتا العقبة االولى والثانٌة 

، المرحلة المدنٌة ، الهجرة الى ٌثرب وبناء 

المجتمع االسالمً ، بناء المسجد ، المؤاخاة ، 

ترسٌخ قٌم التعاٌش المدنً ) االوس والخزرج ( 

ٌنة ) دستور المدٌنة ( ، معارك ، صحٌفة المد

، صلح الرسول )ص( ، الموقف من الٌهود 

الحدٌبٌة ، دعوة الملوك لإلسالم ، فتح مكة ، 

 عام الوفود ، حجة الوداع وبٌعة الغدٌر .

 

الفصل الثانً: العصر الراشدي : نشأة النظام  خمسة اسابٌع

السٌاسً : الخالفة بٌن النص والتعٌٌن ، 

 الخلفاء الراشدون الخمسة .

 

مدعً الفصل الثالث: حركة مانعً الزكاة و ثالثة اسابٌع

 النبوة .

 

الفصل الرابع : انتشار االسالم : فتوح الشام ،  خمسة اسابٌع

فتوح العراق والمشرق ، فتوح الجزٌرة 

 . وارمٌنٌا واذربٌجان ، فتوح مصر وافرٌقٌا
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 ستة اسابٌع

الفصل الخامس : بناء مؤسسات الدولة: 

الدواوٌن ، الموارد المالٌة للدولة ) الغنائم ، 

اع االراضً ، الجزٌة ، عشور الخراج وانو

التجارة ، الزكاة (، النفقات العامة ) العطاء 

االرزاق ( ، التنظٌمات االدارٌة ) تمصٌر 

 االمصار ، الوالة والعمال ، القضاء ، الشرطة.
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 المالحظات الموضوع االسبوع

  تمهٌد : احوال الجزٌرة العربٌة قبل االسالم . اسبوع

 

 

 

 عشرة اسابٌع

الفصل االول: تارٌخ عصر الرسالة : المرحلة 

المكٌة ، حٌاة النبً )ص( قبل البعثة ، حٌاته 

)ص( الروحٌة ونزول الوحً علٌه ، سرٌة 

الدعوة وتعالٌم االسالم االولى ، الهجرة للحبشة 

، المقاطعة االجتماعٌة واالقتصادٌة لبنً هاشم ، 

االولى والثانٌة دعوة اهل الطائف ، بٌعتا العقبة 

، المرحلة المدنٌة ، الهجرة الى ٌثرب وبناء 

المجتمع االسالمً ، بناء المسجد ، المؤاخاة ، 

ترسٌخ قٌم التعاٌش المدنً ) االوس والخزرج ( 

، صحٌفة المدٌنة ) دستور المدٌنة ( ، معارك 

الرسول )ص( ، الموقف من الٌهود ، صلح 

فتح مكة ، الحدٌبٌة ، دعوة الملوك لإلسالم ، 

 عام الوفود ، حجة الوداع وبٌعة الغدٌر .

 

الفصل الثانً: العصر الراشدي : نشأة النظام  خمسة اسابٌع

السٌاسً : الخالفة بٌن النص والتعٌٌن ، 

 الخلفاء الراشدون الخمسة .

 

الفصل الثالث: حركة مانعً الزكاة ومدعً  ثالثة اسابٌع

 النبوة .

 

ع : انتشار االسالم : فتوح الشام ، الفصل الراب خمسة اسابٌع

فتوح العراق والمشرق ، فتوح الجزٌرة 

 وارمٌنٌا واذربٌجان ، فتوح مصر وافرٌقٌا .
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 ستة اسابٌع

الفصل الخامس : بناء مؤسسات الدولة: 

الدواوٌن ، الموارد المالٌة للدولة ) الغنائم ، 

الخراج وانواع االراضً ، الجزٌة ، عشور 

زكاة (، النفقات العامة ) العطاء التجارة ، ال

االرزاق ( ، التنظٌمات االدارٌة ) تمصٌر 

 االمصار ، الوالة والعمال ، القضاء ، الشرطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


