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 الوززلخ اطن الطبلت الثالثٖ د
 ًت٘دخ

 الذّر الثبًٖ

 -2102الذرّص الوطبلت ثِب  فٖ 

2104 
 ًت٘دخ التسو٘ل ّالعجْر

22 
 الثبلثخ أهٌ٘خ عجذااله٘ز هسوذ

عجْر ثوبدح 

 اإلًشٗوبد

  

   ًبخر ثمزار الثبلثخ  ازوذ رز٘ن عجْد 22

   ًبخسخ ثمزار الثبلثخ سٗذاى يأرّٓ عجذ الززو 22

22 
 راطجخ الثبلثخ هشُز هسوذ َوأه٘

ث٘ئةةةخ ّثلةةةْو   هصةةةْ  ّلمبزةةةبد   

 فظلدخ أز٘بء هدِزٗخ  إًشٗوبد

 

   ًبخر ثمزار الثبلثخ  ازوذ رز٘ن عجْد 22

   ًبخر ثمزار الثبلثخ  أًْر هد٘ذ عذًبى 21

 ثوبدث٘يعجْر  الثبلثخ شآٗخ طبهٖ عجذ العشٗ 20

 إًشٗوبد هٌبعخ 

 
 

ث٘ئخ ّثلْو  ز٘بث٘خ خل٘خ ّّراثخ  راطت الثبلثخ زظي هصطفٔ عجذ هللا 22

عبهخ   هصْ  ّلمبزبد   فظلدخ 

 ًجبد  أز٘بء ثزثخ ّه٘بٍ ّهدبرٕ

 

 هطبلجخ ثدو٘ع الوْاد ثبطتثٌبء  راطجخ  الثبلثخ  زٌ٘ي علٖ عجبص 22

ز٘بث٘خ خل٘خ ّّراثخ عبهخ فظلدخ 

 أز٘بء هدِزٗخ 

 ًبخسخ ثمزار

   ًبخسخ ثمزار الثبلثخ  رطدٔ عذًبى عجذ المبد 24

 ًبخسخ  ًبخسخ ثمزار الثبلثخ  طزٓ هسوْد فبضل 23

ث٘ئخ ّثلْو  هصْ  ّلمبزبد    راطت  الثبلثخ  زو٘ذ هسوْد كعجذ الخبل 22

أًظدخ ّفظلدخ زْ٘اً٘خ  أز٘بء ثزثخ 

 ّه٘بٍ ّهدبرٕ  إًشٗوبد

 ًبخر ثمزار

 عجْر  الثبلثخ عذراء عجذ ازوذ 22

 الوصْ  ّاللمبزبد

 
 

 عجْر   الثبلثخ عل٘بء زبسم لبطن 22

 إًشٗوبد

 
 

ث٘ئخ ّثلْو  هٌبعخ   أًظدخ  راطجخ الثبلثخ  فزدّص خبلذ ًص٘ف 22

 ّفظلدخ زْ٘اً٘خ 

   إًشٗوبد  هصْ  ّلمبزبد

 

   ًبخر  الثبلثخ  هسوذ زو٘ذ خذعبى 41

 عجْر   الثبلثخ هسوذ فبضل فزج  40

 إًشٗوبد

 
 

   ًبخسخ ثمزار الثبلثخ  هزّح هد٘ذ عذًبى 42

ث٘ئخ ّثلْو  إًشٗوبد   أًظدخ  راطجخ الثبلثخ ه٘ظن ّل٘ذ زظ٘ي 42

 ّفظلدخ زْ٘اً٘خ 

 

 

 عجْر الثبلثخ ًْر هسوذ إثزاُ٘ن 44

 الوصْ  ّاللمبزبد

 
 

 ًبخسخ ثمزار  ًبخسخ ثمزار الثبلثخ ُجخ ازوذ خبطن 43

   مزارًبخر ث األّلٔ ازوذ ساُذ صجسٖ 42

   ًبخر األّلٔ إطزاء أطبهخ صبلر 42

   ًبخسخ األّلٔ إطزاء عبد  علٖ 42

   ًبخر األّلٔ  آالء طلسخ زو٘ذ 42

   ًبخر األّلٔ  إٗوبى لبطن هسوذ 31

   ًبخر األّلٔ  ثظوخ هِذٕ شبكز 30

األز٘بء العبم  الك٘و٘بء  الف٘شٗبء   راطت األّلٔ زظ٘ي علٖ عجذااله٘ز 32

 زبطجبد
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 الوززلخ اطن الطبلت الثالثٖ د
 ًت٘دخ

 الذّر الثبًٖ

 -2102الذرّص الوطبلت ثِب  فٖ 

2104 
 ًت٘دخ التسو٘ل ّالعجْر

   ًبخسخ ثمزار األّلٔ زٌ٘ي هد٘ذ 32

   ًبخسخ األّلٔ  دعبء ُ٘ثن كبظن  34

   ًبخسخ األّلٔ  دٗبًب إثزاُ٘ن زبثن 33

   ًبخسخ األّلٔ  ًذ فزاص كزٗنر 32

   ًبخسخ ثمزار األّلٔ سٌٗت إزظبى هسوذ  32

   ًبخسخ األّلٔ سٌٗت خبلذ زظ٘ي 32

 األز٘بء العبم  الك٘و٘بء راطجخ  األّلٔ  سٌٗت صفبء خبر هللا 32

   علن األرض
 

   ًبخسخ األّلٔ سٌٗت ًص٘ف خبطن 21

   ًبخسخ ثمزار األّلٔ طبرح زظ٘ي علٖ 20

   عجْر ثوبدح الك٘و٘بء األّلٔ شِذ ثْف٘ك خلف 22

   ًبخسخ األّلٔ عج٘ز لبطن هسوذ 22

   ًبخسخ األّلٔ عال زبفع ًص٘ف 24

   ًبخر األّلٔ فزاص عجبص زو٘ذ 23

   ًبخسخ األّلٔ فزذ إثزاُ٘ن طعذّى 22

   ثمزار ًبخر األّلٔ هسوذ عجبص طبلت 22

بدث٘ي عجْر ثو األّلٔ هزٗن لفتخ إطوبع٘ل 22

 الك٘و٘بء  الف٘شٗبء

 
 

  هطبلت ثدو٘ع هْاد الوززلخ األّلٔ راطت األّلٔ هصطفٔ خو٘ل شعجبى 22

  هطبلت ثدو٘ع هْاد الوززلخ األّلٔ راطت األّلٔ هصطفٔ عوبد سٗذاى 21

 هطبلت ثدو٘ع هْاد الوززلخ األّلٔ راطت األّلٔ هصطفٔ هسبرة خلف 20
ثبطتثٌبء الزٗبض٘بد ّاإلزصبء   

 مْق ّالسزٗبد  اللغخ االًكل٘شٗخالس

 

  هطبلت ثدو٘ع هْاد الوززلخ األّلٔ راطت األّلٔ ه٘ثن ثكز زوذٕ 22

عجْر ثوبدث٘ي  األّلٔ ًبرٗي إطوبع٘ل هسوذ 22

 الك٘و٘بء  الف٘شٗبء

 
 

عجْر ثوبدث٘ي  األّلٔ شًْرُبى هسوذ عجذ العشٗ 24

  علن األرضالك٘و٘بء
 

 

   ًبخسخ ثمزار لٔاألّ ذُبلخ فبضل عجذ الْاز 23

   ًبخسخ األّلٔ ُذٗل خوب  ازوذ 22

 عجْر ثوبدث٘ي الثبً٘خ اثتِب  ازوذ عجذ  ٗبط٘ي 22

ك٘و٘بء ز٘بث٘خ  

 هدبه٘ع ًجبث٘خ

 
 

 عجْر ثوبدح الثبً٘خ  ازوذ لبطن خو٘ض 22

 الك٘و٘بء الس٘بث٘خ

 
 

راطت ثوبدح العجْر   راطت الثبً٘خ  ازوذ ًدن عجذ طزٗر 22

 بم()األز٘بء الع

 عجْر ثوبدح الثبً٘خ  ازوذ ْٗطف فبضل زظ٘ي 21

 الك٘و٘بء الس٘بث٘خ

 
 

   ًبخسخ ثمزار الثبً٘خ إطزاء هسوْد علٖ ْٗطف 20
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 الوززلخ اطن الطبلت الثالثٖ د
 ًت٘دخ

 الذّر الثبًٖ

 -2102الذرّص الوطبلت ثِب  فٖ 

2104 
 ًت٘دخ التسو٘ل ّالعجْر

 ثوبدحعجْر  الثبً٘خ  اًض عجذالوٌعن فبضل عشٗش 22

 الك٘و٘بء الس٘بث٘خ

 
 

   ًبخسخ ثمزار الثبً٘خ أًفب  رش٘ذ زو٘ذ ًدن 22

 عجْر ثوبدح الثبً٘خ آٗخ ثبطن عذًبى كبهل 24

 الك٘و٘بء الس٘بث٘خ

 
 

 ثوبدحعجْر الثبً٘خ  زظ٘ي عجبص إطوبع٘ل  23

 الك٘و٘بء الس٘بث٘خ

 
 

 عجْر ثوبدح الثبً٘خ زٌ٘ي هسوذ غضجبى ازوذ 22

 ٘خالك٘و٘بء الس٘بث

 
 

 عجْر ثوبدح الثبً٘خ سٌٗت عجذااله٘ز خل٘فخ  22

 الك٘و٘بء الس٘بث٘خ

 
 

   ًبخسخ ثمزار الثبً٘خ سٌٗخ رش٘ذ زو٘ذ  22

 عجْر ثوبدح الثبً٘خ طزٓ شبكز هسوْد 22

 الك٘و٘بء الس٘بث٘خ

 
 

   ًبخسخ ثمزار الثبً٘خ طو٘خ زظي ثزكٖ  21

   ًبخسخ ثمزار الثبً٘خ صفبء عجذالْازذ هظعْد 20

 ثوبدح عجْر الثبً٘خ  ضسٔ عصبم عجبص 22

 الك٘و٘بء الس٘بث٘خ

 

 

 

   ًبخسخ ثمزار الثبً٘خ فبطوخ إطوبع٘ل علْٕ٘ 22

   ثمزار  ًبخر الثبً٘خ كزار هسوذ خْاد 24

ثشزٗر ّثصٌ٘ف ًجبد   ك٘و٘بء  راطجخ الثبً٘خ لجٌٔ فخزٕ صجزٕ 23

 ز٘بث٘خ   هدبه٘ع ًجبث٘خ
 ًبخسخ

   ًبخسخ ثمزار الثبً٘خ ىب هزّح طتبر رزو 22

 عجْر ثوبدح الثبً٘خ هصطفٔ ازوذ داّد  22

 الك٘و٘بء الس٘بث٘خ

 
 

راطت ثوبدح العجْر   راطت الثبً٘خ  هصطفٔ علٖ عجبص علٖ 22

 )الف٘شٗبء(

 عجْر ثوبدح الثبً٘خ هْج سٗبد طبرق كزٗن 22

 الك٘و٘بء الس٘بث٘خ

 
 

   ًبخسخ ثمزار الثبً٘خ ًزٗوبى زظي درّٗش 011

   ًبخسخ ثمزار الثبً٘خ ًظزٗي لط٘ف هد٘ذ 010

 عجْر ثوبدح الثبً٘خ ًْرح هْفك ازوذ 012

 الك٘و٘بء الس٘بث٘خ

 
 

   ًبخسخ  الثبً٘خ ٌُذ عبد  خلف  012

أز٘بء هدِزٗخ عبم  ثشزٗر  راطت الثبً٘خ  ّطبم طبلن كبهل  014

ّثصٌ٘ف ًجبد   ك٘و٘بء ز٘بث٘خ   

 زشزاد

 

 عجْر ثوبدح لثبً٘خا ٗبطز طبُز خبطن 013

 الك٘و٘بء الس٘بث٘خ
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