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 أٔالً: انذراضح انصثازٛح

 انًرزهح األٔنٗ -0

 انتمذٚر انًادج اضى انطانة خ

 يمثٕل عهى انُفص آّٚ عثذ انرزًٍ فٛصم درٔٚش  0

 يمثٕل تمرار انساضٕب زطٍٛ فاظم عثٕد خاضى  5

 يمثٕل انساضٕب زًٛذ عهٙ زًٛذ يذب  3

 خٛذ عهى انُفص عثذ هللا عٛذاٌ خعٛر خهف  4

 يمثٕل تمرار أٔرٔتا عهٙ رٚاض زطٍٛ خًٛم  5

 يمثٕل تمرار انساضٕب يسًذ ضايٙ خهف نطٛف  6

 راضة انساضٕب يسًٕد عهٙ خعٛر عثاش  7

 يمثٕل تمرار انساضٕب يرٔاٌ يسًذ يٓذ٘ عهٙ  8
 

 انًرزهح انثاَٛح -5

 انتمذٚر انًادج اضى انطانة خ

 يمثٕل انساضٕب اتراْٛى كرٚى زطٍٛ خٕاد  0

 غائة االيٕ٘ ازًذ شٓاب ازًذ زطٍ  5

 راضة االَذنص ازًذ عثذانكرٚى يصطفٗ نطٛف  3

 راضة انساضٕب ازًذ يسًذ خذٔع ٔٚص  4

 راضة انساضٕب ازًذ يسًذ يٓذ٘ اتراْٛى  5

 يمثٕل االيٕ٘ آالء عثذانٕازذ زطٍٛ فرج  6

 يمثٕل أٔرٔتا آٚاخ فالذ يطهى عثٕد  7

 يمثٕل انساضٕب زطٍ شًص ازًذ ظاْر  8

 يمثٕل انساضٕب زطٍٛ يسًٕد عهٙ يٓذ٘  9

 زطٍٛ َسار خهف َدى  01
 خٛذ عهى َفص انًُٕ 

 يمثٕل انساضٕب

 يمثٕل تمرار األَذنص زٕراء ْاشى رٚاب عثذ    00

 يمثٕل   انساضٕب خعر عثاش خاضى يسًذ  05

 يمثٕل   أٔرٔتا راغة خهٛم يٓذ٘ زًُذ٘  03

 راضثح انساضٕب رٔاء َاصر كٛطاٌ يسطٍ  04

 زًاد ضراب َاخٙ صانر  05
 يتٕضػ األَذنص

 خٛذ يُٓح انثسث

 يمثٕل تمرار األَذنص ضرٖ َداذ عثذانطتار صانر  06

 خٛذ عهى َفص انًُٕ ضٛف عثذانطالو يظهٕو خثارِ  07

 راضة انساضٕب ضٛف عهٙ تذر ريٛط  08

 شٛرٍٚ عثذانٕازذ عهٕاٌ يٕضٗ  09
 راضثح األَذنص
 راضثح انساضٕب

 يمثٕل األَذنص صفاء خانذ ضرزاٌ ازًذ  51

 يمثٕل األَذنص خاضى يسًذعثذانرزًٍ َداذ   50

 يمثٕل تمرار انساضٕب عهٙ االصغر زطٍ زاتى زطٍٛ  55

 يمثٕل تمرار األَذنص يسًذ ْاد٘ زطٍٛ عهٕاٌ  53

 يمثٕل تمرار أٔرٔتا يرتعٗ عذَاٌ َاصر عهٙ  54

 يمثٕل   األَذنص يٛعاد يثُٗ عسٚس عهٕاٌ  55

 راضة انساضٕب اضايح خًٛم اتراْٛى يسًذ/اضتعافح  56
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 انًرزهح انثانثح -3

 انتمذٚر انًادج اضى انطانة خ

 ازًذ اتراْٛى كرٚى ازًذ  0
 يمثٕل انعثاضٙ 

 يمثٕل انسعارج

 زطٍٛ كرٚى ضهًاٌ دأد  5
 راضة انعثاضٙ  

 يمثٕل انسعارج

 رضم زطٍ َصٛف خاضى  3
 غائثح  انعثاضٙ  

 راضثح انخهٛح

 ظٛاء انذٍٚ يدٛذ ضهًاٌ يظهٕو  4
 راضة انعراق   

 راضة آضٛا

 خٛذ خذا انطرائك عًر شٓاب ازًذ عثذ  5

 غائثح اندغرافٛح فاغًّ فالذ زطٍ كاظى  6

 َطرٍٚ ضانى ازًذ اضًاعٛم  7
 خٛذ خذا انعثاضٙ 

 يمثٕل انعراق

 يمثٕل انعثاضٙ  َٕر ظٛاء انذٍٚ ضهًاٌ زغٛتٌٕ  8

 يمثٕل انعراق   9

 

 ثاَٛاً: انذراضح انًطائٛح
 

 انًرزهح األٔنٗ -0

 انتمذٚر انًادج انطانة اضى خ

 اضايّ أضعذ صثار َاٚف  0
 يمثٕل انمذٚى  

 يمثٕل تمرار  انساضٕب

 راضة انساضٕب زطٍٛ عهٙ عثذ انهطٛف اتراْٛى    5

 يتٕضػ انمذٚى عثذ هللا زهٛى فانر زطٍ    3

 عهٙ دأد ضهًاٌ زطٍ    4
 يمثٕل عرب لثم االضالو  

 يمثٕل تمرار  انساضٕب

 يمثٕل تمرار انساضٕب يسطٍ عهٙ يسطٍ عًٛر    5

 غائة انساضٕب يسًٕد عثذ زًٛذ يثارن    6

 يمثٕل انمذٚى يصطفٗ زطٍ عهٕاٌ ضعٛذ    7

 يمثٕل تمرار انساضٕب يصطفٗ عهٙ عثذ انهطٛف اتراْٛى    8
 

 

 انًرزهح انثاَٛح -5

 انتمذٚر انًادج اضى انطانة خ

 تمراريمثٕل  انساضٕب ازًذ لٛص زطٍٛ  ْاشى  0

 يمثٕل تمرار انساضٕب ازًذ يطشر رشٛذ عهٛاٌ  5

 غائثح األيٕ٘ افراذ يسًذ عثذ زطٍٛ    3

 راضة انساضٕب ايدذ ْاتف يدٛذ عثذهللا  4

 يمثٕل   األَذنص رائذ فارٔق ْاد٘ لذٔر٘  5

 يمثٕل   األَذنص ضريذ صكثاٌ يسًٕد شٓاب  6

 غائثح أٔرٔتا فاغًّ عهٙ صانر يٓذ٘  7

 يمثٕل انساضٕب يسطٍ خعٛر يرتعٗ عثذانْٕاب  8
 


