
 دٛىدًٍ رن    رن   ضى هللات 

  ٙ  جًٕٓرٚح رنع رق / ٔزررج رنرعهٛى رنعانٙ ٔ رنثذس رنعهً

 جايعح دٚانٗ / كهٛ ح رنر تٛ ح نهعهٕو رإلَضاَٛ ح / لضى رنهغح رنع تٛ ح

  ٘  يعدالخ رنضعٙ رنضُٕ

   :  ٙ  و 5102  – 5102نهعاو رندررص

 ( د ) رند ررصح رنصثادٛ ح ( / رنشعثح )   حصاَٛرنً دهح رن

 (  1رقم )    االستمارة                         ((         البالغت اسم الماّدة : ))                                                 
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 رصى رنطانة رن تاعٙ خ

ل يٍ   ٔ يعدل رنفصم رأل

51 % 

 51يعدل رنفصم رنصاَٙ يٍ 

% 

يعدل رنضعٙ رنضُٕ٘ يٍ 

01 % 

ا ًً ا كراتحً  رل ًً ا كراتحً  رل ًً  كراتحً  رل

 ثالثون  03 اربع عشرة  11 ست عشرة  13 يصطفٗ دضٍٛ جًعّ دضٍٛ  (1

 وعشرون تسع  92 ست عشرة  13 ثالث عشرة  10 يصطفٗ عٕدج ٚاس عاد٘  (2

 شالز ٔعش ٌٔ  52 شُرا عش ج  05 أددٖ عش ج  00 اس دضٍجثيصطفٗ فؤرد ي  (3

 صثع ٔعش ٌٔ  52 صد عش ج  02 أددٖ عش ج  00 يصطفٗ ٕٚصف دضٍٛ يذًٕد  (4

       يصعة ٚع ب كُعاٌ   (5

 تسع وعشرون  92 أربع عشرة              11 خمس عشرة  12 يُار دضٍٛ عثاس رشٛد  (6

 خمس وعشرون  92 ثنتا عشرة  19 ثالث عشرة  10 عثدهللا يُال أدًد دضٍ  (7

 ثمان وعشرون  92 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 يُٛ ِ عَٕٙ دكٛى خضٛ   (8

 ذضع ٔعش ٌٔ  52 أرتع عش ج  00 خًش عش ج  02 يٛش عصًاٌ عثد رنعزٚز ٚاصٍٛ  (9

 سبع وعشرون  92 أربع عشرة    11 ثالث عشرة  10 يٛش كاظى خهٛفّ عثد  (11

 ثمان وعشرون  92 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 َثأ عهٙ دضٍٛ عهٙ  (11

 ثمان وعشرون  92 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 ُف  دًٛد ريٍٛضَثأ غ  (12

 ثمان وعشرون  92 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 َثأ فاضم رت رْٛى يذًد  (13

  تسع وعشرون 92 ست عشرة  13 ثالث عشرة  10 َثأ ٔرشك يذًد صذٕ  (14

 ثالثون  03 أربع عشرة  11 ست عشرة  13 َجاج خهٛم ردًد عهٙ  (15

 ثالثون  03 ست عشرة  13 أربع عشرة  11 َض ٍٚ لاصى رشٛد دًٛد  (16

 تسع وعشرون  92 أربع عشرة  11 خمس عشرة  12 َغى طارق ٚاس لدٔر٘  (17

 أربع وعشرون  91 أربع عشرة  11 عشرة فقط  13 َٕر دضٍٛ ردًد جٕرد  (18

 ثالث وثالثون  00 ست عشرة  13 سبع عشرة  12 رصًاعٛم عزٚز َٕر دمٙ  (19

 ست وعشرون  93 أربع عشرة  11 ثنتا عشرة  19 َٕر درٔد صانى ردًد  (21

 نى ذثاش  فٙ رنعاو رنذاض  +ررصثح تانغٛاب فٙ رنعاو رنًاضٙ  َٕر صايٙ دضٍٛ صعٕد  (21

 شرون سبع وع 92 أربع عشرة  11 ثالث عشرة  10 َٕر صثاح فهٛخ عهٕرٌ  (22

 تسع وعشرون  92 ست عشرة  13 ثالث عشرة  10 َٕر عثاس يذضٍ دًٕد  (23
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 ثالثون  03 ست عشرة  13 أربع عشرة  11 َٕر فٛصم خضٛ  دضٍ  (24

 ثمان وعشرون  92 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 َٕر يصطفٗ شك  يذًٕد  (25

 ست وعشرون  93 أربع عشرة  11 ثنتا عشرة  19 َٕر يُٛ  َصٛف جاصى  (26

 ست وعشرون  93 أربع عشرة  11 ثنتا عشرة  19 َٕر َاظى دضٍٛ يٓد٘  (27

 ثمان وعشرون  92 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 َٕر ٚزٌ دضٍ يضٛ   (28

 ست وعشرون  93 أربع عشرة  11 ثنتا عشرة  19 َٕرر عثد رنك ٚى عهٙ صٕٛرٌ  (29

 ن ثمان وعشرو 92 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 َٕرس عًار جًٛم يط   (31

 خمس وعشرون  92 ثنتا عشرة  19 ثالث عشرة  10 ْاج  داذى عهٙ يُصٕر  (31

 ثمان وعشرون  92 اربع عشرة  11 أربع عشرة  11 ْاج  فاضم خاند دفهح  (32

 خمس وعشرون  92 أربع عشرة  11 أحدى عشرة  11 ْثح ف داٌ َجى  (33

 ون ست وعشر 93 ثنتا عشرة  19 أربع عشرة  11 ْدٖ أصد عثد رنذضٍ يذًد  (34

 تسع وعشرون  92 ست عشرة  13 ثالث عشرة  10 ْدٖ رٚاض دافع عهٙ  (35

 ثالثون  03 أربع عشرة  11 ست عشرة  13 ْدٖ طاْ  كاظى عثد رنذضٍ  (36

 سبع وعشرون  92 أربع عشرة  11 ثالث عشرة  10 ْدٖ عهٕرٌ صهًاٌ عهٕرٌ  (37

  ست وعشرون 93 أربع عشرة  11 ثنتا عشرة  19 ْدٖ ٔنٛد ك ٚى يذًد  (38

 سبع وعشرون  92 أربع عشرة  11 ثالث عشرة  10 ْدٚ  درٔد عثد هللا درٔد  (39

 أربع وعشرون  91 أربع عشرة  11 عشرة فقط  13 ْدٚم خضٛ  دًٛد عثد عثدهللا  (41

 سبع وعشرون  92 أربع عشرة  11 ثالث عشرة  10 ْدٚم عثاس درٔد خضٛ   (41

 ست وعشرون  93  أربع عشرة 11 ثنتا عشرة  19 ْدٚم عثاس ف داٌ عهٙ  (42

 اربع وعشرون  91 أربع عشرة  11 عشرة فقط  13 ًْاو صالو ردًد خهف  (43

 ست وعشرون  93 أربع عشرة  11 ثنتا عشرة  19 ًْاو فؤرد فاضم عثاس  (44

 سبع وعشرون  92 ثنتا عشرة  19 خمس عشرة  12 ُْاء دضٍ َصٛف جاصى  (45

 تسع وعشرون  92 ست عشرة  13 ثالث عشرة  10 ُْد ررضٙ عهٕٛ٘ دخٛم  (46

 سبع وعشرون  92 أربع عشرة  11 ثالث عشرة  10 ُْد صعد عثد رنثالٙ دضٍٛ  (47

 تسع وعشرون  92 ست عشرة  13 ثالث عشرة  10 ْٛصى صعد عثد عهٙ  (48

 سبع وعشرون  92 أربع عشرة  11 ثالث عشرة  10 ْٛصى صهًاٌ ط ف دُٕ  (49
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 سبع وعشرون  92 شرة أربع ع 11 ثالث عشرة  10 ْٛصى عهٙ عثد رنضرار درب  (51

 ثمان وعشرون  92 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 ٔدرد فاضم خًٛش نطٛف  (51

 تسع وعشرون 92 أربع عشرة  11 خمس عشرة  12 ٔدٚاٌ ردًد جهٕب دضٍٛ  (52

 أربع وعشرون 91 أربع عشرة  11 عشرة فقط  13 ٔدٚاٌ صكثاٌ ٕٚصف َكّ  (53

 ثالثون  03 عشرة أربع  11 ست عشرة  13 ٔرٔد ردًد دضٍ ش ٚف  (54

 تسع وعشرون  92 ست عشرة  13 ثالث عشرة  10 ٔرٔد دضٍٛ عهٙ يضعٕد  (55

 ثمان وعشرون  92 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 ٔرٔد خاند عهٙ ٕٚصف  (56

 سبع وعشرون  92 أربع عشرة  11 ثالث عشرة  10 ٔرٔد عثٕد دضٍٛ عثاس  (57

 ست وعشرون  93 شرة أربع ع 11 ثنتا عشرة  19 ٔصاو عاصٙ َاص  كٛطاٌ  (58

 تسع وعشرون  92 ست عشرة  13 ثالث عشرة  10 ٔصٍ يذًد فهٛخ دضٍ  (59

 ست وعشرون  93 ست عشرة  13 عشرة فقط  13 ٔنٛد صرار إت رْٛى  (61

 تسع وعشرون  92 ست عشرة  13 ثالث عشرة  10 ْٔ رٌ َزرر دضٍ عزرٔ٘  (61

 خمس وعشرون  92 ثنتا عشرة  19 ثالث عشرة  10 يذًد ٚاص  صثاح جاصى  (62

 خمس وعشرون  92 أربع عشرة  11 أحدى عشرة  11 ٚاص  فاضم عثاس ف داٌ  (63

 ثالثون  03 أربع عشرة  11 ست عشرة  13 ٚاصًٍٛ دازو َاجٙ دهثٌٕ  (64

 ثمان وعشرون  92 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 ٚاصًٍٛ عهٙ جاصى خطاب  (65

 نى ٚثاش  فٙ رنعاو رنذاض  +ٙ ررصة تانغٛاب فٙ رنعاو رنًاض ٕٚصف داذى صانى يذًد  (66

 المستضافون

 سبع وعشرون  92 أربع عشرة  11 ثالث عشرة  10  آشار عطاهللا عهٙ صثرٙ   (67

 سبع وعشرون  92 أربع عشرة  11 ثالث عشرة  10  أصانح عثدرن دًٍ عثدرنك ٚى أدًد    (68

 ون ست وعشر 93 ثنتا عشرة  19 أربع عشرة  11   آيُح عثد رأليٛ  عثد أصعد  (69

 سبع وعشرون  92 أربع عشرة  11 ثالث عشرة  10  دُاٌ دًٛد ذٚاب أدًد   (71

 ثمان وعشرون  92 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11   دعاء جاصى عثدرنهطٛف أدًد  (71

 أربع وعشرون  91 أربع عشرة  11 عشرة فقط  13 شاك  عٛدرٌ يذًد عثدهللا  (72

 ثمان وعشرون  92 عشرة أربع  11 أربع عشرة  11 فاذٍ رعد جاصى يذًد  (73

 ثالث وعشرون  90 ثنتا عشرة  19 أحدى عشرة  11 يصطفٗ كاظى عٕدج عثٕد  (74



 دٛىدًٍ رن    رن   ضى هللات 
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 (  1رقم )    االستمارة                         ((         البالغت اسم الماّدة : ))                                                 
 

 

 

                                                                                                 

 الدكتور محّمد عبد الّرسول سلمان                                     سعد جمعه صالح الدليمي  أستاذ المادة: الدكتور    

                       رئيس قسم اللغت العربيّت                                                                                                      

 

 

 

 سبع وعشرون  92 أربع عشرة  11 ثالث عشرة  10   َٕر رنٓدٖ ْٛصى جعف  يطهك  (75

 ثمان وعشرون   92 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11   ٔنٛاٌ صًٛى يضهى دضٍٛ  (76


