
 اراعت هذرسيت للبناث هويزة

رؼزجغ اإلطاػخ اٌّضعس١خ ِٓ األسب١ٌت اٌزغث٠ٛخ اٌذض٠ثخ اٌزٟ رؼزّض ػ١ٍٙب ا١ٌٙئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

اٌّضاعس، ٌزٛػ١خ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد دٛي ِشزٍف اٌّٛاػ١غ اٌزغث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رزٛافك ِغ 

غ اٌزب١ٌخ أػّبعُ٘ ٚادز١بجبرُٙ، د١ُث أّٔٗ ػّٓ اٌّضاعس اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍجٕبد ٠ّىٓ ؽغح أدض اٌّٛاػ١

ِج اإلطاػخ اٌّضعس١خ، ٚطٌه ٌىٛٔٙب رشزض ثشىً وج١غ ثبٌّغأح ٚػغٚعح اٌٛػٟ بػّٓ ثغٔ

 :ٔذٛ٘ب، ِٚٓ رٍه اٌّٛاػ١غ ٌإلطاػخ اٌّضعس١خ ٌٍجٕبد وّب ٠ٍٟ

 إطاَػخ ِضعس١ّخ ٌٍجٕبد ػٓ صٚع اٌّغأح فٟ اٌّجزّغ. 

 إطاَػخ ِضعس١ّخ ٌٍجٕبد ػٓ اٌؼٕف ػض اٌّغأح. 

 إطاَػخ ِضعس١ّخ ٌٍجٕبد ػٓ إٌظبفخ اٌششظ١خ. 

 إطاَػخ ِضعس١ّخ ٌٍجٕبد ػٓ اٌسزغ ٚاٌؼفخ. 

 إطاَػخ ِضعس١ّخ ٌٍجٕبد ػٓ اٌٍجبس اٌشغػٟ ٌٍّغأح. 

 إطاَػخ ِضعس١ّخ ٌٍجٕبد ػٓ أجًّ ِب ل١ً ػٓ اٌّغأح. 

لوجتوعاراعت هذرسيت للبناث عي دور الورأة في ا  

ثسُ هللا اٌغدّٓ اٌغد١ُ، ٚأفؼً اٌظالح ٚاٌزس١ٍُ ػٍٝ أشغف اٌشٍك ٚاٌّغس١ٍٓ ٚػٍٝ آٌٗ 

ٚطذجٗ ٚسٍُ أجّؼ١ٓ أِب ثؼض: ثضا٠خ ٔغدت ثىُ فٟ ِضعسخ "_____" ٌٍجٕبد ثإصاعح ِض٠غح 

ِضعسزٕب اٌّٛلغح، ٠سؼضٟٔ أْ ألف ا١ٌَٛ ػٍٝ ِٕظخ ِغسزٕب فٟ ٘ظا اٌظجبح اٌج١ًّ أللضَ ٌىُ 

ب اٌّضعس١خ ػٓ صٚع اٌّغأح فٟ اٌّجزّغ، ٚػٓ ِىبٔزٙب اٌفؼبٌخ فٟ وبفخ ِجبالد اٌذ١بح، إطاػزٕ

ٚاٌزٟ أٚال٘ب ٌٙب ص٠ٓ اإلسالَ، ثؼض أْ ِٕذٙب وبًِ دمٛلٙب ٚجؼٍٙب س٠ٛخ ِغ اٌغجً فٟ اٌذمٛق 

ٚاٌٛاججبد، فبٌّغأح ٟ٘ األَ ٚاألسذ ٚاٌزٚجخ ٚاالثٕخ، ٟٚ٘ ِٓ ٠سٕض اٌغجً فٟ وً ٌذظبرٗ 

ٚاٌّذزٔخ، فزىْٛ ػًٛٔب ٌٗ فٟ رشطٟ اٌظؼبة، فٍٕذغص ػٍٝ أْ ٔجظي جٙضٔب فٟ وست اٌّفغدخ 

اٌؼٍُ ٚاٌّؼغفخ ٌْٕٛ ػٕظًغا فؼباًل فٟ ثٕبء اٌٛؽٓ، ٌٕٚىْٛ ٠ًضا ث١ض ِغ عجبي ٚؽٕٕب اٌغبٌٟ فٟ 

 .ٚطٌٛٗ إٌٝ ؽ١ٍؼخ اٌضٚي اٌّزمضِخ

 اراعت هذرسيت للبناث عي النظافت الشخصيت

ّْ إٌظبفخ اٌششظ١خ ٟ٘ أدض أُ٘ األِٛع اٌزٟ ٠جت أْ ٠ٙزُ ثٙب اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ٚإٌبس  إ

ح اٌزٟ لض ٠ُظبة ثٙب اإلٔسبْ ِثً: ج١ًّؼب، فٟٙ ٚلب٠خ ٌألجسبَ ِٓ األِغاع ٚاألٚثئخ اٌشط١غ

اإلٔفٍٛٔزا ٚفب٠غٚس وٛعٚٔب ٚغ١غ٘ب، ِٚٓ أُ٘ األش١بء فٟ اٌذفبظ ػٍٝ إٌظبفخ اٌششظ١خ 

ح صٚاالػزٕبء ثٙب غسً ا١ٌض٠ٓ ج١ًضا ثبٌّبء ٚاٌظبثْٛ ٌٍمؼبء ػٍٝ اٌجغاث١ُ ٚا١ٌّىغٚثبد اٌّٛجٛ

ً إٌٝ اسً جسّٕب ػٓ رٕبٚي اٌطؼبَ ػٍٝ ِشزٍف األسطخ اٌزٟ رالِسٙب أ٠ض٠ٕب، ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٕزم

أٚ اٌشغاة، ٌظا فّٓ اٌؼغٚعٞ غسً ا١ٌض٠ٓ لجً األوً ٚثؼضٖ، ثبإلػبفخ إٌٝ رم١ٍُ األظبفغ وٍّب 

ؽبٌذ، فٟٙ رشزْ فٟ أسفٍٙب اٌىث١غ ِٓ األٚسبر ٚاٌجغاث١ُ اٌزٟ ال ٔغا٘ب ثبٌؼ١ٓ اٌّجغصح، 

ٓ األِغاعفجبٌذفبظ ػٍٝ ٔظبفزٕب اٌششظ١خ ٔذبفع ػٍٝ أجسبصٔب س١ٍّخ ِ . 

 اراعت هذرسيت للبناث عي أجول ها قيل عي الورأة

ػزٕب اٌّضعس١خ ٌٙظا ا١ٌَٛ ______ اٌّٛافك ٌزبع٠ز __/ __/ ____، ثؼٕٛاْ اإطثسُ هللا ٔجضأ 

ٛع، فبٌّغأح ٟ٘ ٔظف ظ٘ب اٌىج١غ فٟ اٌّجزّغ ػٍٝ ِغ اٌؼ"أجًّ ِب ل١ً ػٓ اٌّغأح" ٚصٚع



ّٓ ِىبٔزٗ اٌّجزّغ اٌظٞ ال ٠ىزًّ إاّل ثٛجٛص ِٕٙ ًّ ٘ب، فٟٙ األَ ٚاألسذ ٚاٌزٚجخ ٚاالثٕخ، ٌٚى

 :اٌشبطخ فٟ د١بح اٌغجً، ِٚٓ أجًّ ِب لبٌٗ األصثبء ٚاٌّفىغْٚ ػٓ اٌّغأح ػٍٝ إٌّذٛ اٌزبٌٟ

 " ٗرفّؼً اٌّغأح اْ رىْٛ ج١ٍّخ اوثغ ِٓ اْ رىْٛ طو١خ ألٔٙب رؼٍُ اْ اٌغجً ٠غٜ ثؼ١ٕ١

 ."اوثغ ِّب ٠فىغ ثؼمٍٗ

 " رز٠ض اٌّغأح إجالالً : األصة _ ٚاٌؼٍُ _ ٚاٌشٍك اٌذسٓثالثخ أِٛع  ". 

 "ٚعاء وً عجً ػظ١ُ اِغأح رمٛي ٌٗ ٌسذ ػظ١ّب". 

 " : ثالثخ أش١بء رسمؾ ل١ّخ اٌّغأح : دت اٌّبي ٚاألٔب١ٔخ ٚدت اٌس١طغح .. ٚثالثخ رغفؼٙب

 ."اٌزؼذ١خ ٚاٌٛفبء ٚاٌفؼ١ٍخ

 " ف ا٢سغاٌّغأح ٟ٘ ٔظف اٌّجزّغ ، ٟٚ٘ اٌزٟ رٍض ٚ رغثٟ إٌظ ". 

 " ُاٌّغأح وزبة ػ١ٍه أْ رمغأٖ ثؼمٍه أٚاًل ٚ رزظفّذٗ صْٚ إٌّظغ إٌٝ غالفٗ ..لجً أْ رذى

 ."ػٍٝ ِؼّٛٔٗ

 اراعت هذرسيت للبناث كاهلت الفقراث هكتوبت

ٕ٘بن اٌؼض٠ض ِٓ اٌّٛاػ١غ اٌٙبِخ ٚاٌؼغٚع٠خ اٌزٟ ٠ّىٓ رٕبٌٚٙب ػّٓ ثغٔبِج اإلطاػخ اٌّضعس١خ 

سبثمًب، ٌٚىٟ ٔذظً ػٍٝ إطاػخ ِضعس١خ ٌٍجٕبد ِزىبٍِخ ٠جت أْ رؼّٓ ٌٍجٕبد ٚاٌزٟ طوغٔب٘ب 

 :اإلطاػخ اٌفمغاد اٌزب١ٌخ

 د١ُث ٠زُ ثضا٠خ اٌزذ١خ ٚاٌسالَ ٚاٌزغد١ت ثبٌذؼٛع  :هقذهت إراعت هذرسيت للبناث

 .اٌىغ٠ُ، ِٚٓ ثُ اٌزؼغ٠ف ثّٛػٛع اإلطاػخ اٌّضعس١خ

 اٌمغآْ اٌىغ٠ُ ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ ٚف١ٙب ٠زُ رالٚح ثؼغ ا٠٢بد  :فقرة القرآى الكرين ِٓ

 .اٌّٛػٛع اٌّطغٚح ػّٓ ثغٔبِج اإلطاػخ إْ ٚجضد

 ػّٓ ٘ظٖ اٌفمغح رٍمٟ اٌطبٌجخ دض٠ثًب ِٓ اٌسٕخ إٌج٠ٛخ ٠زٛافك ِغ  :فقرة حذيث شريف

 .ِٛػٛع اإلطاػخ اٌّضعس١خ أ٠ًؼب

 اٌفمغاد ا١ٌّّزح ٚاٌزٟ ٠زُ ِٓ سالٌٙب رمض٠ُ  :فقرة هل تعلن لإلراعت الوذرسيت ِٓ

 .اٌّؼٍِٛبد اٌّف١ضح ٚاٌجض٠ضح ٌٍطبٌجخ

 ٚف١ٙب رمضَ اٌطبٌجخ اٌذىّخ اٌّف١ضح ٚاٌزٟ رؼزجغ وٕٛع  :فقرة حكوت اليوم لإلراعت الوذرسيت

 .ِٓ إٌظ١ذخ ٌٍطبٌجبد

 اٌشىغ ٠زُ سالٌٙب سزبَ فمغاد اإلطاػخ اٌّضعس١خ ثزمض٠ :فقرة خاتوت إراعت هذرسيت ُ

 .ٚإٌظ١ذخ ٌىبفخ اٌطبٌجبد

 


