
 انطهثح انُاجذٍٛ تعذ ذطثٛك لشاس انٕصاسج

 لغى انهغح االَكهٛضٚح

 انذساعح انصثادٛح  -   انشاتعحانًشدهح 

 

 انًٕاد انُاجخ  تٓا تمشاس اعى انطانة خ

 َاجخ تمشاس يٍ عهى انهغح  اَظ ادًذ َٕس٘  1

 َاجخ تمشاس يٍ عهى انهغح  تشٛش طّ طعًّ  2

 َاجخ تمشاس يٍ عهى انهغح  سلٛح عثذ االيٛش دأد 3

 َاجخ تمشاس يٍ عهى انهغح  سَذِ طاسق ْٔٛة  4

 َاجخ تمشاس يٍ يغشدٛح  يذًذ ظاْش ادًذ 5

 َاجخ تمشاس يٍ عهى انهغح  َادٍٚ عهٙ يانك 6

 َاجخ تمشاس يٍ عهى انهغح  َٕس دغٍ عهٙ 7

 َاجخ تمشاس يٍ عهى انهغح  دٍُٛ يذًٕد عثذ انٓاد٘ 8

 َاجخ تمشاس يٍ يغشدٛح  صانخسٔكاٌ صَضل  9

 َاجخ تمشاس يٍ انشٔاٚح فشاخ يذًذ ْضاع 11

 َاجخ تمشاس يٍ عهى انهغح  يشٔج جٕاد كاظى  11

 َاجخ تمشاس يٍ عهى انهغح  عثٛش يؤٚذ يرعة 12

 َاجخ تمشاس فٙ يادج انعثٕس انهغح تكش دأد عهًٛاٌ 13

 انعثٕس انهغحَاجذح  تمشاس فٙ يادج  عشٔتح عثذ انكشٚى سشٛذ 14

 َاجذح تمشاس فٙ يادج انعثٕس انهغح اترٓال سشٛذ اتشاْٛى 15

 َاجذح تمشاس فٙ يادج انعثٕس انُذٕ يُٗ يذًذ ظاْش 16

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انٕصاسج لشاس ذطثٛك تعذ انُاجذٍٛ انطهثح

 االَكهٛضٚح انهغح لغى

 انذساعح انصثادٛح  -انًشدهح انثانثح   

 انًٕاد انُاجخ  تٓا تمشاس اعى انطانة خ

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ  عثذ انٓاد٘ عٕاد خهف 1

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ  فاطًح عايش رٚاب 2

 َاجخ تمشاس يٍ شعش  فاطًح يال جاعى 3

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ  ادًذ عانى اتشاْٛى 4

  َذَٕاجخ تمشاس يٍ  سدًح دغٍٛ عهٙ 5

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ  سعم شاكش يذًٕد 6

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ  صُٚة دًذ يذًٕد 7

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ  صُٚة ٔنٛذ دًٛذ 8

 َاجخ تمشاس يٍ شعش  عجٗ اصْش كشٚى 9

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ  عزساء عثذ هللا عًٍٛ  11

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ  لٛصش ععذ عثذ 11

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ ) عثٕس ( َٓاد غٛالٌ َاجٙ  12

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ ) عثٕس ( ٔعُاء ععٛذ يصطفٗ  13

 َاجخ تمشاس يٍ يمانح  ادًذ ْٔاب عشداٌ  14

 َاجخ تمشاس يٍ شعش  ايُٛح فاضم عهٙ 15

 انذساعح انًغائٛح / انًشدهح انثانثح  

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ  جُاٌ دغٍٛ عانى  1

 َاجخ تمشاس يٍ شعش  ْذٖ عهٙ خهف  2

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ  سنٗ يذًٕد شٕكد 3

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ  عاسج دثٛة يذًٕد  4

 َاجذح تمشاس فٙ يادج انعثٕس انشعش سشا لٛظ جاعى 5

   

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 انٕصاسج لشاس ذطثٛك تعذ انُاجذٍٛ انطهثح

 االَكهٛضٚح انهغح لغى

 انًشدهح انثاَٛح /انذساعح انصثادٛح

 انُرٛجح اعى انطانة خ

 َاجذح تمشاس يٍ يادج انصٕخ / عثٕس ترٕل كاظى يغهى 1

 َاجذح تمشاس يٍ يادج اإلَشاء سٚاو تشاس ادًذ 2

 َاجذح تمشاس يٍ يادج أإلداسج  عجٗ دغاو انذٍٚ ادْى 3

 َاجخ تمشاس يٍ يادج االعرٛعاب   عًش داصو ٚاعٍٛ  4

 َاجخ تمشاس يٍ يادج اإلَشاء يٓذ٘ صالح يغشْذ 5

 االعرٛعابَاجذح تمشاس يٍ يادج  َذاء عادل خًٛظ 6

 انمصحَاجخ تمشاس يٍ يادج  َٓاد ثاتد شٓاب 7

 انًغشدٛح َاجذح تمشاس يٍ يادج  أالء ْٔثٙ كشٚى 8

 االعرٛعابَاجذح تمشاس يٍ يادج  أٚح دغٍٛ يذًٕد 9

 انمصحَاجذح تمشاس يٍ يادج  سَذج يذغٍ فاضم  11

 انًغشدٛحَاجذح تمشاس يٍ يادج  صُٚة جاتش تغٛط 11

 االعرٛعاب َاجخ تمشاس يٍ يادج  ظٙ سعذ يانك 12

 االعرٛعاب َاجخ تمشاس يٍ يادج  عهٙ يٓذ٘ دغٍٛ 13

 االعرٛعاب َاجذح تمشاس يٍ يادج  ْاجش اٚاد ادًذ 14

 انشعش َاجذح تمشاس يٍ يادج  ايًٛح َاطك عهًاٌ 15

 انمصح َاجذح تمشاس يٍ يادج  آَاس خضعم دغٍ 16

 

 

 انًشدهح انثاَٛح / انذساعح انًغائٛح

 انُرٛجح اعى انطانة خ

 َاجذح تمشاس يٍ يادج انشعش خٕنّ عًاد انذٍٚ عثذ 1

 انصٕخَاجذح تمشاس يٍ يادج  عذش رٚاب خًاط 2

 َاجخ تمشاس يٍ يادج انشعش غغاٌ ادًذ دغٍٛ 3

 َاجذح تمشاس يٍ يادج األدب /عثٕس عهٙ عهٕيٙ عثاط 4

 َاجذح تمشاس يٍ يادج انصٕخ انخانك دغٍٛتٛذاء عثذ  5

 َاجخ تمشاس يٍ يادج انشعش يصطفٗ إعًاعٛم يذًذ 6



 َاجخ تمشاس يٍ يادج انًغشدٛح  يصطفٗ عثذ انكشٚى كاظى  7

 َاجذح تمشاس يٍ يادج انمصح ْذٚم غاص٘ فٛصم  8

 َاجخ تمشاس يٍ يادج انمصح أعايح دغٍٛ عهٙ يذًذ 9

 

 

 

 انٕصاسج لشاس ذطثٛك تعذ انُاجذٍٛ انطهثح

 االَكهٛضٚح انهغح لغى

 انذساعح انصثادٛح  -انًشدهح االٔنٗ   

 

 انًٕاد انُاجخ  تٓا تمشاس اعى انطانة خ

 َاجخ تمشاس يٍ انصٕخ ذمٕٖ اٚٓاب اكشو  1

 َاجخ تمشاس يٍ انصٕخ عثذ هللا عذَاٌ اعكُذس 2

 َاجخ تمشاس يٍ انصٕخ صْشاء عًاد دغٛة 3

 َاجخ تمشاس يٍ انصٕخ َثأ عايٙ عهًاٌ  4

 َاجخ تمشاس يٍ عهى انُفظ  ٚذٛٗ يذًذ ظاْش  5

 َاجخ تمشاس يٍ انصٕخ ادًذ سشٛذ اتشاْٛى 6

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ  سٚاو يٓذ٘ جغاو  7

 َاجخ تمشاس يٍ انصٕخ عزساء فانخ يٓذ٘ 8

 انًشدهح أنٗ / يغائٙ 

 انُذَٕاجخ تمشاس يٍ  اّٚ يمذاد جاعى  1

 َاجخ تمشاس يٍ اعظ ذشتٛح سفم عثاط فاضم 2

 َاجخ تمشاس يٍ انصٕخ عثذ هللا كايم لاعى  3

 َاجخ تمشاس يٍ االَشاء َثأ عًاس اتشاْٛى  4

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ دٛذس يذًٕد يطشٔد 5

 َاجخ تمشاس يٍ االدب صُٚة يذغٍ يكٙ  6

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ طّ ثاٚش ٔنٙ 7

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ اعشاء فاضم جٓاد  8

 َاجخ تمشاس يٍ َذٕ صثاح عثذ انكشٚى جهٛم  9

 َاجخ تمشاس يٍ اعرٛعاب عًاس عهٙ عثذ هللا  11

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 


