
  ةیساردلا ةطخلا
  ةيسارد لوصف )8(  تاونس عبرا ىلع ةعزوم دوعس كلملا ةعماج سلجم ةقفاومب هجوتملاو ةثيدحلا سويرولاكبلا جم,ربل ةيساردلا ةطخلا

 ىلوالا ةنسلا
 

 )ةكرتشملا ( يلوالا ةنسلا
 لوألا لصفلا

 ررقملا زمر ررقملا مسا تاعاسلا قباس بلطتم نمازتم بلطتم
 لجنإ100 ةيزيلجنإ ةغل 6 - -
 نقت 101 بساحلا تاراهم 3 - -
 بجف 101 ةيحصلا ةفاقثلاو ةقايللا 1 - -
 جn 101 هيعماج تاراهم 3 - -
 صحإ 109 يويحلا ءاصحإلا 3 - -
 تاررقم  5 تاعاسلا عومجم 16  

 
 )ةكرتشملا ( ىلوالا ةنسلا

 يناثلا لصفلا
 ررقملا زمر ررقملا مسا تاعاسلا قباس بلطتم نمازتم بلطتم

 نيح 109 ءايحألا ملع 3 - -
 زيف 109 ةماع ء}زيف 4 - -
 ميك 109 ةيوضعلا ءايميكلا يف ةمدقم 3 - -
 لجنإ 110 ةيصصخت ةيزيلجنإ ةغل 6 )لجنإ100( -
 تاررقم 4 تاعاسلا عومجم 16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةيناثلا ةنسلا

 
 ةيناثلا ةنسلا
 ثلاثلا لصفلا

 تاعاسلا قباس بلطتم نمازتم بلطتم
 )ةيكينيلكإ هسرامم+يلمع+يرظن(

 ررقملا زمر ررقملا مسا



 برع 103 يبرعلا ريرحتلا )0+0+2(2 ءيشال 
 هحص 243 ئراوطلا ةياعر تايساسأ )0+2+1(2 ءيشال 
 نلك 224 ءاضعألا فئاظو و حيرشتلا ملع تايساسأ )0+0+3(3 نيح109 
 نلك 281 ةيويحلا تايئيزجلاو ةيويحلا ءايميكلا تايساسأ )0+2+2(3 ءيشال 
 نلك 272 يفصولا ةجسنالا ملع )0+2+1(2 ءيشال 

  ةمالسلاو ةيكينيلكإلا تاربتخملا مولع يف ةمدقم )0+2+1(2 ءيشال 
 ةيجولويبلا

 نلك 251

 ملس )يرايتخإ( ملس )0+0+2(2 ءيشال 
 تاررقم 7 تاعاسلا عومجم )12+8+0(16  

 
 ةيناثلا ةنسلا
 عبارلا لصفلا

 تاعاسلا قباس بلطتم نمازتم بلطتم
 )ةيكينيلكإ هسرامم+يلمع+يرظن(

 ررقملا زمر ررقملا مسا

 نلك 261 يجولويبوركيملا تايساسا )0+2+2(3 ءيشال 
 نلك 265 ةعانملا تايساسا )0+2+2(3 ءيشال 
 نلك 275 ماعلا ضارمالا ملع )0+2+1(2 نلك 272 
 نلك 282 يكينيلكإلا ضيألا )0+2+2(3 نلك 281 
 نلك 291 1 يكينيلكإلا مدلا ملع )0+2+2(3 ءيشال 

 ملس 106 يبطلا هقفلا )0+0+2(2 ءيشال 
 تاررقم 6 تاعاسلا عومجم )11+10+0( 16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ةثلاثلا ةنسلا

 
 ةثلاثلا ةنسلا
 سماخلا لصفلا

 تاعاسلا قباس بلطتم نمازتم بلطتم
 )ةيكينيلكإ هسرامم+يلمع+يرظن(

 ررقملا زمر ررقملا مسا

 نلك 361 ةيكينيلكإلا ت}رطفلا ملع )0+2+2(3 نلك 261 
 275 ,نلك272 

 نلك
 نلك 371 ةيئيزجلاو ةيفيظولا ضارمألا ملع )2+2+0(3

 نلك 381 يكينيلكإلا ليلحتلا قرط )0+2+2(3 ءيشال 
 نلك 391 2-يكينيلكإلا مدلا ملع )0+2+2(3 نلك 291 

 نلك 351 ةدجتسملا ضارمألاو تايئ�ولا ملع )0+0+2(2 نلك 261 
 نلك 377 ينورتكلإلا بوكسوركيملاو ةجسنألا تاينقت )0+2+1(2 نلك 272 
 ملس )يرايتخإ( ملس )0+0+2(2 ءيشال 
 تاررقم 7 تاعاسلا عومجم )13+10+0(18  

 
 
 
 
 
 

 ةثلاثلا ةنسلا
 سداسلا لصفلا

 تاعاسلا قباس بلطتم نمازتم بلطتم
 )ةيكينيلكإ هسرامم+يلمع+يرظن(

 ررقملا زمر ررقملا مسا

 نلك 362 ةيكينيلكإلا تايليفطلا ملع )0+2+2(3 نلك 261 
 نلك 363 1 - ةيكينيلكإ }ريتكب )0+2+2(3 نلك 261 
 272, نلك261 

,275 
 نلك 372 ةيضرملا }الخلا ملع )1+2+0(2

 نلك 382 ةيكينيلكإ ةيويح ءايميك )0+2+2(3 نلك 281 
 نلك 392 فازنلاو مدلارثخت ملع )0+2+1(2 391 ,نلك 291 

 نلك 354 مسجلا لئاوسو لوبلا ليلحت )0+2+1(2 371 ,نلك 275 
 ,291 ,نلك281 

361, 371 
 نلك 353 1- ثحب عورشم )1+0+0(1

 ملس *)يرايتخإ(  ملس )0+0+2(2 ءيشال 



 تاررقم 8 تاعاسلا عومجم )12+12+0(18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةعبارلا ةنسلا

 
 ةعبارلا ةنسلا
 عباسلا لصفلا

 تاعاسلا قباس بلطتم نمازتم بلطتم
 )ةيكينيلكإ هسرامم+يلمع+يرظن(

 ررقملا زمر ررقملا مسا

 نلك 461 ةيكينيلكإلا تاسوريفلا ملع )0+2+2(3 نلك 261 
 نلك 463 2- ةيكينيلكإ }ريتكب )0+2+2(3 نلك 363 
 نلك 465 لاصمألاو ةيكينيلكإلا ةعانملا ملع )0+2+1(2 نلك261  نك 265 
 ,361,نلك 261 

362, 363 
 نلك 466 اهنم ةياقولا يودعلا ةحفاكم )2+0+0(2

 نلك 469 يئيزجلا صيخشتلا تاينقت )0+2+1(2 نلك 281 
 نلك 491 مدلا لقن بطو ةيومدلا ةعانملا ملع )0+2+2(3 نلك 265 
 نلك 454 ةدوجلا طبضو تاربتخملا ةرادإ )0+2+1(2 نلك 251 
 نلك 456 2- ثحب عورشم )0+2+0(1 نلك 353 
 تاررقم 8 تاعاسلا عومجم )11+14+0(18  

 
 

 ةعبارلا ةنسلا
 نماثلا لصفلا

 تاعاسلا قباس بلطتم نمازتم بلطتم
 )ةيكينيلكإ هسرامم+يلمع+يرظن(

 ررقملا زمر ررقملا مسا

 ,362 ,نلك 361 
363, 461, 463 

 نلك 467 يجولويبوركيم – ةيكينيلكإ ةسرامم )1+0+4(3

 465 ,نلك 265 
 نلك

 نلك 468 ةعانم – ةيكينيلكإ ةسرامم )1+0+2(2

 نلك 478 }الخلاو ةجسنألا ضارمأ – ةيكينيلكإ ةسرامم )2+0+1(2 371 , نلك 275 



 282 ,نلك 281 
 ,نلك 381 , نلك

 نلك 382

 نلك 488 ةيويح ءايميك – ةيكينيلكإ ةسرامم )1+0+2(2

 ,نلك 281 
381,382 

 نلك 489 مومسلاو ت,ومرهلا ملع )1+2+0(2

 ,391 ,نلك 291 
 491 ,نلك 392

 نلك

 نلك 498 ةيومدلا ةعانملاو مدلا ضارمأ - ةيكينيلكإ ةسرامم )1+0+2(2

 نلك 457 ةيولخلاو ةيبطلا ةثارولا ملع )0+2+2(3 نلك 281 
 نلك 455 ةنجألا ملعو باجنإلا ةدعاسم تاينقت )0+2+1(2 نلك 224 
 تاررقم 8 تاعاسلا عومجم )9+6+12(18  

 
 
 
 

 ةسماخلا ةنسلا
 عساتلا لصفلا

 نمازتم بلطتم
 

 ررقملا زمر ررقملا مسا تاعاسلا قباس بلطتم

 زايتمإلا ةنس 00 ةقباسلا ةيسارد لوصف 8  تاررقم 
 )يكينيلكإلا بيردتلا(

 نلك 990

  تاعاسلا عومجم 00  
 
 
 

 ةسماخلا ةنسلا
 رشاعلا لصفلا

 نمازتم بلطتم
 

 ررقملا زمر ررقملا مسا تاعاسلا قباس بلطتم

 زايتمإلا ةنس 00 ةقباسلا ةيسارد لوصف 9تاررقم 
 )يكينيلكإلا بيردتلا(

 نلك 990

  تاعاسلا عومجم 00  
 


