)خاص بالدورة التأهيلية للحياة الزوجية)

(استمارة راغبة بالزواج)

األهل..................:

 االسم .............................:هاتف منزل
 مكان وتاريخ الوالدة ......................:الديانة......................:
 رابط صفحة الفيس.......................................................:
 عنوان السكن............................................................. :
 احلالة االجتماعية○ :عازبة ○مطلقة ○أرملة
 يف حالة املتزوجة سابقاً○ :عدد األوالد ○من دون أوالد
 العمل○ :أعمل خارج املنزل ○ال أعمل خارج املنزل
 الشهادة اليت أمحلها:
○ابتدائي ○إعدادي ○ثانوي ○جامعة ○أعلى من اجلامعة
 درست يف مدرسة.............:
 اختصاصي اجلامعي..........:
 الدورة التأهيلية للحياة الزوجية:
○حضرهتا ○مسعتها ○أفكر أن أستفيد منها.
 الصفات الشكلية:
○أمسر
 لون البشرة○ :أبيض الطول.........................: الوزن..........................: لون العينني..................: اللباس:
○مانطو½½
○إشارب ○منديل ○مانطو سابغ
○من دون إشارب ○من دون مانطو ○ مكياج وعطر
○ال مكياج وال عطر
 الصحة العامة:
○لدي مرض مزمن
○جيدة ○لدي مرض وراثي
○ أدخن ○ ال أدخن
 هل يوجد مطلق/مطلقة يف عائلتك○ :نعم ○ال
○أمتىن أن أصلي.
○ أصلي
○ أتردد على مسجد.
○ملتزمة يف مسجد
○أمتىن حفظ القرآن
○أحفظ القرآن أو أجزاء منه
 اهلوايات.......................................:
 قدويت يف احلياة..............................:

 الصفات النفسية:
○هادئة ○صاخبة ○اجتماعية ○انطوائية ○مرحة ○حزينة
○بصرية ○مسعية ○حسية ○انفعالية ○عقلية
○ ال
 مكتوب كتايب سابقاً ( كتاب شيخ أو حمكمة) ○ :نعم
 األهداف احلياتية (يف األسرة  /العمل/اجملتمع :)...
هديف احلايل....................................................................:
طموحي املستقبلي...........................................................:
 الذي يدفع الشباب للقبول يب هو.....................................:

(الخاطب الذي أراه مناسبا لي)

الوالدة..................... :

 مكان وتاريخ
 احلالة االجتماعية○ :عازب ○مطلق ○ متزوج ○أرمل ○ال أهتم
 يف حالة املتزوج سابقاً○ :لديه أوالد ○من دون أوالد ○ال أهتم
 يف حالة السكن مع أهل الزواج ○ :أقبل ○ال أقبل ○ال أهتم
 الزواج على سفر ○ :أقبل ○ال أقبل ○ال أهتم
 عليه خدمة إلزامية ○ :أقبل ○ال أقبل ○ال أهتم
○موظف حكومي
 العمل○ :موظف قطاع خاص
○ال أهتم
○أعمال حرة
 ○ يقبل بعملي خارج املنزل ○ال يقبل ○ ال أهتم
 الشهادة اليت حيملها:
○ابتدائي ○إعدادي ○ثانوي ○جامعة ○أعلى من اجلامعة ○ال أهتم
 التدخني ○ :يدخن ○ال يدخن ○ال أهتم
 الصفات الشكلية:
○ال أهتم
○أمسر
 لون البشرة○ :أبيض○قصري ○ال أهتم
○وسط
 القامة○ :طويل غري ذلك............................................:○ ال يصلي ○ ال أهتم
○ يصلي
○ ملتزم يف املساجد ○غري ملتزم ○يرتدد على املساجد ○ال أهتم
 وضعه املعاشي○ :فقري ○وسط ○ثري ○ال أهتم
 الصفات النفسية:
○هادئ ○صاخب ○اجتماعي ○انطوائي ○مرح ○حزين
○بصري ○مسعي ○حسي ○انفعايل ○عقلي ○ال أهتم
تاريخ ملء االستمارة:

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

 -نتمنى لكن الخير-

(خاص بالدورة التأهيلية للحياة الزوجية)

