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 44 ازًذ اثشاْٛى ايٍٛ انغٛذ اثٕ صٚذِ  

 14 ازًذ يسًذ ازًذ هٕع زغٍ  

 25 ازًذ يسًذ هجذ انسٗ يسًذ اثشاْٛى  

 31 يسًذ ههٗازًذ َظش يسًذ   

 25 اعبيّ سثٛن يسًذ اثٕ انوض انًسالٔ...  

 41 االء يسًذ سػب ههٗ انوشًبٖٔ  

 31 ايٛش يًذٔذ هجذ انسًٛذ يسًذ اثشاِ...  

 31 ثبعى ٚبعش اَٛظ اثٕ االعوبد  

 14 زغبو يسًذ يغوذ طبدق اثشاْٛى  

 31 زغٍ يسًذ زغٍ عٛذ ازًذ يغوذ  

 28 اهلل هجذ انشزًٍ هبيشهجذ...زًضِ هجذ   

 ى ششٔق يسًذ انسغُٛٗ يسًٕد ؿجم  

 31 ششٚف اثشاْٛى خبثش هجذِ ههٙ  

 28 هالء ازًذ هثًبٌ يسًذ اعًبهٛم  

 31 يسًذ اثشاْٛى فزسٗ ثشكبد هـّٛ  

 31 يسًذ ازًذ يسًذ يسًذ عبنى  

 31 يسًذ انغوٛذ اثشاْٛى انششثُٛٗ  

 42 انفشخبَٗ زغٍٛ زغٍٛ ْٛذيسًذ   

 14 يسًذ سأفذ ؿّ يسًذ يظـفٗ  

 31 يسًذ هجذ انًُوى ازًذ هجذ انوبل  

 31 يسًذ هجذ انًُوى يسًٕد اثشاْٛى ال...  

 31 يسًذ َبطش يسًذ انظذٚك يظـفٗ  

 31 يسًٕد انًزٕنٗ انًزٕنٗ انغوٛذ انى...  

 31 يسًٕد زبيذ يسًذ فزسٗ  

 11 يسًٕد خبنذ يسًٕد فزٗ  

 48 يشٚى خالل يسًذ هجذ انْٕبة انوضة  

 18 َٕسْبٌ يسًذ اثشاْٛى زدبصٖ َٕٚظ  

 31 َٕسْبٌ يسًذ ازًذ اثٕ انفؼم  

 31 ْٛثى هجذ انًوـٗ زهًٗ ازًذ ههٗ هٙ...  

 42 ٚسٛٗ اثشاْٛى هجذ انْٕبة اثشاْٛى ...  

 ى ٚغشٖ زغٍ ههٗ زغٍ خؼش  
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 يوبر اثشاْٛى يظـفٗ هجذ انغًٛن ٕٚ...  

 

 ى
 31 يظـفٙ يسًذ يسًذ انشٕسثدٙ  
 24 ؿبسق إثشاْٛى انغٛذ ؿّ  
 22 ازًذ خبنذ طالذ انذٍٚ  

أعبعٛبد 

إَزبج 

 انًسبطٛم

+هشش 

دسخبد 

ندُخ 

 يًزسٍُٛ

 44 اثشاْٛى يدذٖ اثشاْٛى خوفش  
 21 ازًذ طجسٗ سخت انوٕٛؿٗ  
 24 ازًذ يسًذ خبد انٕكٛم  
 31 انغٛذ لـت انشخبل سصق اثشاِ... أعًبء  
 31 طالذ ٕٚعف ازًذ يسًذ انغُجب... أعًبء  
 25 انغوٛذ ؿبْش انغوٛذ ٔاطم  
 21 يسًذ يسًذ انغجبشٙاّٚ إَس   
 31 خٕاْش ازًذ يظـفٗ يظـفٗ ازًذ انغٍ...  
 31 خٌٕ يٕسٚظ يؤَظ هبصس يٛخبئٛم  
 34 زبصو يسًذ يسًذ اثشاْٛى يُظٕس  
 13 زغبو يسًذ يغوذ طبدق اثشاْٛى  
 21 خبنذ يسًذ ٕٚعف عًشِ هٕف  
 24 سٔاٌ هبدل يشرؼٗ عٛذ ازًذ  
 34 زغٍ يسًذ اندْٕشٖعبسِ يسًذ   
 22 هبئشّ طجشٖ انغٛذ يسًذ َظش  
 14 هالء ؿبسق يغبصٖ هشخبٖٔ انشبهش  
 31 كشٚى سػب يظـفٗ يسًذ اثٕ ؿبزٌٕ  
 31 يبخذِ سفوذ ازًذ انغٛذ انمبػٗ  
 21 يسًذ ازًذ هجذ انوضٚض زًٕدِ َظش  
 24 يسًذ خًبل فزر اهلل عٕٚذِ  
 13 انغٛذ يسًٕد انًظجبزٗيسًذ يدذٖ   
 31 يسًذ يظـفٗ هًش فزر اهلل  
 21 يسًٕد هشثٗ زغٍ هجذ اهلل  
 25 يظـفٗ اندًٛم هجذ انجبعؾ اثشاْٛى  
 18 َدٕٖ اثشاْٛى هجذ انشاصق هجذ انًٕ...  
 18 َٕساٌ هبدل ههٗ اثشاْٛى زٛذس  
 13 َٕسْبٌ يسًذ َجّٛ عهٛى  
 22 طبثش يسًذ انضغٛجْٗجّ يسًٕد   
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 21 يسًٕد هجذ انسًٛذ يسًذ شٕيبٌ  

 ى يوبر اثشاْٛى يظـفٗ هجذ انغًٛن ٕٚ...  

 34 ازًذ َظش انذٍٚ هجذ انًمظٕد  

اندشاساد ٔانمٕ٘ 

 انضساهٛخ

+هشش دسخبد ندُخ 

 يًزسٍُٛ

 31 اثشاْٛى ههٗ هٛغٗ انغٛذ ههٗ  

 25 ازًذ عوذ يوبؿٗ عوذ انضٚبد  

 31 ازًذ يسًذ انغٛذ يسًذ انٕكٛم  

 12 اعًبء انغٛذ لـت انشخبل سصق اثشاِ...  

 31 انجغـٕٚغٗ ال...اعًبء يسًذ انغبدارٗ   

 31 خٕاْش ازًذ يظـفٗ يظـفٗ ازًذ   

 21 ساَٛب خًبل فزٕذ انوٛغٕٖ انغجبشٗ  

 31 سٔػّ ٚبعشهجذ انًُوى انغٛذ ازًذ ا...  

 31 عًش هجذ انخبنك ههٗ طذٚك  

 31 ششٚف اثشاْٛى خبثش هجذِ ههٙ  

 24 هجذ انشزًٍ خًبل هجذ انهـٛف شزب ا...  

 31 هضد ههٗ يخزبس هٛذ  

 12 يسًذ انزًًٛٗ هجذ انوهٛى هجذ انغم...  

 21 يسًذ زبفق يسًذ زهًٗ زجٛت  

 11 يسًذ يدذٖ انغٛذ يسًٕد انًظجبزٗ  

 21 يشٚى خالل يسًذ هجذ انْٕبة انوضة  

 31 يهٓى ٔائم سخت عوٛذ انًزٕنٗ  

 18 ٚسٛٗ اثشاْٛى هجذ انْٕبة اثشاْٛى ...  

 48 يسًٕد هجذ انسًٛذ يسًذ شٕيبٌ  

 14 ازًذ يسًذ يسًذ ازًذ انغشٔخٙ  

 31 ازًذ يظـفٗ هجذ انكشٚى عهًٛبٌ  

أعبعٛبد ُْذعخ 

رظُٛن انًُزدبد 

 انضساهٛخ

+هشش دسخبد ندُخ 

 يًزسٍُٛ

 21 اثشاْٛى يدذٖ اثشاْٛى خوفش  

 ى ازًذ اثشاْٛى ايٍٛ انغٛذ اثٕ صٚذِ  

 28 اششف فؤاد فٓٛى اثٕ انوٍُٛازًذ   

 18 ازًذ طجسٗ سخت انوٕٛؿٗ  

 12 ازًذ هجذ انسٗ ؿهجّ يسًذ يُظٕس  

 34 ازًذ يسًذ انذعٕلٗ اثشاْٛى هبشٕس  

 31 ازًذ يسًذ خبد انٕكٛم  
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 28 اعًبء انغٛذ لـت انشخبل سصق اثشاِ...  

 31 اعًبء طالذ ٕٚعف ازًذ يسًذ انغُجب...  

 31 اعًبء هجذ اهلل عهًٛبٌ انوضة  

 12 االء يسًذ سػب ههٗ انوشًبٖٔ  

 42 انغوٛذ ؿبْش انغوٛذ ٔاطم  

 24 ايٛشِ يسًذ يسًٕد خًبل انذٍٚ ٕٚعف  

 21 اًٚبٌ خهٛم اثشاْٛى ههٗ يٕعٗ  

 21 اّٚ زًذٖ هـّٛ ههٗ خبد  

 28 ثبعى ٚبعش اَٛظ اثٕ االعوبد  

 24 خبنذ يسًذ ٕٚعف عًشِ هٕف  

 22 ساَٛب خًبل فزٕذ انوٛغٕٖ انغجبشٗ  

 31 ازًذ انوضاصٖ ازًذ سختسَب   

 34 سٔاٌ هبدل يشرؼٗ عٛذ ازًذ  

 15 سٔػّ ٚبعشهجذ انًُوى انغٛذ ازًذ ا...  

 12 عًش هجذ انخبنك ههٗ طذٚك  

 ى ششٔق يسًذ انسغُٛٗ يسًٕد ؿجم  

 31 شًٛبء ازًذ هجذ انولٛى يسًذ عبنى  

 ى هجذ انشزًٍ ازًذ ؿبْش هجذ انشزًٍ ...  

 21 هجذ انشزًٍ يسًذ زهًٗ يزٕنٗ اثٕ ص...  

 31 هجذ انشزًٍ يسًٕد هجذ انجبسٖ هجذ ...  

 11 هالء ازًذ هثًبٌ يسًذ اعًبهٛم  

 24 هالء ؿبسق يغبصٖ هشخبٖٔ انشبهش  

 13 هًشٔ اكًم يسًٕد زغٍ  

 21 هٛذ هجبط هٛذ هجبط  

 24 فبرٍ هجذ انشزًٍ زغٍ االنفٗ صسصٔس...  

 15 فزر اهلل هبؿف فزر اهلل يدبْذ  

 14 يؤيٍ يسًٕد هجذ انمبدس يسًٕد  

 24 يبخذِ سفوذ ازًذ انغٛذ انمبػٗ  

 22 يسًذ اثٕ انكًبل انغٛذ اثٕ انكًبل  

 11 يسًذ ازًذ هجذ انوضٚضههٗ هجذ انًح...  

 ى  يسًذ انفشخبَٗ زغٍٛ زغٍٛ ْٛذ  
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أعبعٛبد ُْذعخ 
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+هشش دسخبد 

 ندُخ يًزسٍُٛ

 يسًذ سأفذ ؿّ يسًذ يظـفٗ  
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 44 يسًذ يسًذ انغوٛذ هجذ انًدٛذ يُظٕ...  

 11 يسًذ يسًذ ثكش اندُبُٚٗ  

 22 انظذٚك يظـفٗيسًذ َبطش يسًذ   

 31 يسًٕد اثشاْٛى فزسٗ ثشكبد هـّٛ  

 22 يسًٕد زبيذ يسًذ فزسٗ  

 43 يسًٕد خبنذ يسًٕد فزٗ  

 21 يسًٕد ؿبْش هجذ انُجٗ انششثُٛٗ ْب...  

 21 يسًٕد يظـفٗ يسًذ هجذ انًُوى اندى...  

 14 َدبِ ٚغشٖ عوذ ازًذ انفمٗ  

 13 طبثش يسًذ خبدَشيٍٛ هجذ انهـٛف   

 15 َٕساٌ هبدل ههٗ اثشاْٛى زٛذس  

 21 َٕسْبٌ يسًذ اثشاْٛى زدبصٖ َٕٚظ  

 31 ْجّ يسًٕد طبثش يسًذ انضغٛجٗ  

 ى ٔخذٖ يسًذ هجذ اهلل اعًبهٛم  

 ى ازًذ انغوٛذ هجذ انوبؿٗ طبنر هجذ انوبؿٗ  

 28 فبؿًّ هشفّ يظـفٗ يسًذ هشٛشٖ  

 42 هبؿف يسًذ ههٗيسًذ   

 44 يسًٕد هجذ انسًٛذ يسًذ شٕيبٌ  

 ى يوبر اثشاْٛى يظـفٗ هجذ انغًٛن ٕٚ...  

 21 يظـفٙ يسًذ يسًذ انشٕسثدٙ  

 43 ؿبسق إثشاْٛى انغٛذ  

 21 ازًذ خبنذ طالذ انذٍٚ  

 31 ازًذ َظش انذٍٚ هجذ انًمظٕد  

 (4آالد صساهٛخ )

 21 ايٍٛ انغٛذ اثٕ صٚذِازًذ اثشاْٛى   

 31 ازًذ يسًذ انغٛذ يسًذ انٕكٛم  

 31 اعًبء طالذ ٕٚعف ازًذ يسًذ انغُجب...  

 31 اّٚ زًذٖ هـّٛ ههٗ خبد  

 41 زًذٖ ؿهوذ ازًذ طجٛر  

 31 هٛذ هجبط هٛذ هجبط  

 31 يؤيٍ يسًٕد هجذ انمبدس يسًٕد  

 31 انًحيسًذ ازًذ هجذ انوضٚضههٗ هجذ   

 31 يسًذ يسًذ انغوٛذ هجذ انًدٛذ يُظٕ...  
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(4) 

 يسًٕد اثشاْٛى فزسٗ ثشكبد هـّٛ  

 

31 

 41 يسًٕد هبدل ٕٚعف عبنى  

 31 اثشاْٛىيظـفٗ اندًٛم هجذ انجبعؾ   

 ى ٔخذٖ يسًذ هجذ اهلل اعًبهٛم  

 25 يسًذ هٕع يسًذ هجذ انْٕبة  

 رظًٛى آالد

 34 ازًذ اششف فؤاد فٓٛى اثٕ انوٍُٛ  

 34 اًٚبٌ خهٛم اثشاْٛى ههٗ يٕعٗ  

 ى خبنذ َجٛم هجذ انهـٛف يسًذ انفمٗ  

 23 هًشٔ اكًم يسًٕد زغٍ  

 28 االنفٗ صسصٔس...فبرٍ هجذ انشزًٍ زغٍ   

 22 فزر اهلل هبؿف فزر اهلل يدبْذ  

 34 يسًذ اثشاْٛى فزسٗ ثشكبد هـّٛ  

 11 يسًذ يسًذ انغوٛذ هجذ انًدٛذ يُظٕ...  

 22 يسًذ يسًذ ثكش اندُبُٚٗ  

 ى يسًٕد هبدل ٕٚعف عبنى  

ُْذعخ انش٘ 

ٔانظشف 

 انضساهٙ

 21 ازًذ اششف فؤاد فٓٛى اثٕ انوٍُٛ  

 22 ازًذ يسًذ انغٛذ يسًذ انٕكٛم  

 21 اعبيّ سثٛن يسًذ اثٕ انوض انًسالٔ...  

 15 اعًبء هجذ اهلل عهًٛبٌ انوضة  

 15 اّٚ إَس يسًذ يسًذ انغجبشٙ  

 11 اّٚ زًذٖ هـّٛ ههٗ خبد  

 14 خبنذ يسًذ ٕٚعف عًشِ هٕف  

 ى سَب ازًذ انوضاصٖ ازًذ سخت  

 11 سٔاٌ هبدل يشرؼٗ عٛذ ازًذ  

 31 عًب يسًٕد هجذ انشاصق يسًذ عبنى  

 24 شًٛبء ازًذ هجذ انولٛى يسًذ عبنى  

 21 ػسٗ خبنذ انجبص يسًذ انجسٛشٖ  

 31 هجذ انشزًٍ يسًٕد هجذ انجبسٖ هجذ ...  

 23 هٛذ هجبط هٛذ هجبط  

 21 فبرٍ هجذ انشزًٍ زغٍ االنفٗ صسصٔس...  

 42 كشًّٚ زغٍٛ ازًذ يسغٍ يسًذ فشٚذ ذ...  

 35 يبخذِ سفوذ ازًذ انغٛذ انمبػٗ  

 28 يسًذ انغٛذ انجٕٛيٗ انذسُٚٗ  
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 تابع:

الهندست 

الزراعٍت 

والنظن 

 الحٍىٌت

 ربثن:

ُْذعخ انش٘ 

ٔانظشف 

 انضساهٙ

 ْٛذيسًذ انفشخبَٗ زغٍٛ زغٍٛ   

 

11 

 31 يسًذ خًبل فزر اهلل عٕٚذِ  

 31 يسًذ سأفذ ؿّ يسًذ يظـفٗ  

 21 يسًٕد ؿبْش هجذ انُجٗ انششثُٛٗ ْب...  

 34 يسًٕد يظـفٗ يسًذ هجذ انًُوى اندى...  

 21 يشٚى خالل يسًذ هجذ انْٕبة انوضة  

 25 َٕسْبٌ يسًذ اثشاْٛى زدبصٖ َٕٚظ  

 11 هجذ انْٕبة اثشاْٛى ... ٚسٛٗ اثشاْٛى  

 ى يسًذ هبؿف يسًذ ههٗ  

 28 ازًذ خبنذ طالذ انذٍٚ  

 48 ؿبسق إثشاْٛى انغٛذ ؿّ  

 اَزمبل انسشاسح

+هشش دسخبد 

 ندُخ يًزسٍُٛ

 31 ازًذ خًبل هجذ انفؼٛم هجذ انًمظٕد  

 31 ازًذ عوذ يوبؿٗ عوذ انضٚبد  

 22 ازًذ طجسٗ سخت انوٕٛؿٗ  

 11 ازًذ هبدل ٕٚعف انغٛذ يسًٕد  

 11 ازًذ يسًذ خبد انٕكٛم  

 31 ازًذ يسًذ هجذ انسٗ يسًذ اثشاْٛى  

 13 ازًذ َجٛم يسًذ انذعٕلٗ عشزبٌ  

 31 اعبيّ سثٛن يسًذ اثٕ انوض انًسالٔ...  

 15 انغوٛذ ؿبْش انغوٛذ ٔاطم  

 22 ايم يسًذ يسًٕد انًشعٗ  

 11 يًذٔذ هجذ انسًٛذ يسًذ اثشاِ...ايٛش   

 43 ايٛشِ يسًذ يسًٕد خًبل انذٍٚ ٕٚعف  

 43 اّٚ إَس يسًذ يسًذ انغجبشٙ  

 31 خٕاْش ازًذ يظـفٗ يظـفٗ ازًذ انغٍ...  

 48 خٌٕ يٕسٚظ يؤَظ هبصس يٛخبئٛم  

 42 خبنذ اثٕ انوٍُٛ اثٕ انسغٍ انًزٕل...  

 21 انوٛغٕٖ انغجبشٗساَٛب خًبل فزٕذ   

 43 سٔػّ ٚبعشهجذ انًُوى انغٛذ ازًذ ا...  

 18 ػسٗ خبنذ انجبص يسًذ انجسٛشٖ  

 14 ؿّ اًٍٚ ؿّ َٕٚظ شسبرّ  

 22 هبئشّ طجشٖ انغٛذ يسًذ َظش  
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 تابع:

الهندست 

الزراعٍت 

والنظن 

 الحٍىٌت

 ربثن: 

 اَزمبل انسشاسح

+هشش دسخبد 

 ندُخ يًزسٍُٛ

 هالء انذٍٚ طالذ يسًٕد اثٕ انًوبؽ...  

 

15 
 48 هًشٔ اكًم يسًٕد زغٍ  
 12 كشٚى سػب يظـفٗ يسًذ اثٕ ؿبزٌٕ  

 ى يؤيٍ يسًٕد هجذ انمبدس يسًٕد  
 22 يسًذ اثٕ انكًبل انغٛذ اثٕ انكًبل  
 15 انًح...يسًذ ازًذ هجذ انوضٚضههٗ هجذ   

 14 يسًذ خًبل فزر اهلل عٕٚذِ  

 15 يسًذ يظـفٗ هًش فزر اهلل  
 31 يسًٕد اثشاْٛى فزسٗ ثشكبد هـّٛ  
 11 يسًٕد زبيذ يسًذ فزسٗ  

 31 يسًٕد ؿبْش هجذ انُجٗ انششثُٛٗ ْب...  

 14 يسًٕد هشثٗ زغٍ هجذ اهلل  
 24 يسًٕد يغوٕد يسًذ يسًذ اثشاْٛى  
 11 يسًٕد يظـفٗ يسًذ هجذ انًُوى اندى...  
 11 يشٚى يسًٕد خًٛم يسًٕد شسبرّ  
 34 يظـفٗ اندًٛم هجذ انجبعؾ اثشاْٛى  
 11 َدبِ ٚغشٖ عوذ ازًذ انفمٗ  
 48 َٕساٌ هبدل ههٗ اثشاْٛى زٛذس  

 31 ٚبعًٍٛ انغٛذ يظـفٗ هجذِ انششثبطٗ  
 41 انوبؿٗ طبنر هجذ انوبؿٗازًذ انغوٛذ هجذ   
 15 فبؿًّ هشفّ يظـفٗ يسًذ هشٛشٖ  
 ى يسًذ هبؿف يسًذ ههٗ  
 31 ازًذ يظـفٗ هجذ انكشٚى عهًٛبٌ  

رخـٛؾ انًُشآد 

 انضساهٛخ

 االء يسًذ سػب ههٗ انوشًبٖٔ  

 

18 

 31 ثبعى ٚبعش اَٛظ اثٕ االعوبد  

 21 هبيشهجذ...زًضِ هجذ اهلل هجذ انشزًٍ   

 ى ششٔق يسًذ انسغُٛٗ يسًٕد ؿجم  

 31 هبئشّ طجشٖ انغٛذ يسًذ َظش  

 23 هجذ انشزًٍ يسًٕد هجذ انجبسٖ هجذ ...  

 23 هالء ؿبسق يغبصٖ هشخبٖٔ انشبهش  

 23 ٚغشٖ زغٍ ههٗ زغٍ خؼش  

 42 يسًٕد يظـفٙ يسًذ ازًذ خهٛفّ  
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 تابع:

الهندست 

الزراعٍت 

والنظن 

 الحٍىٌت

يٛكبَٛكب 

 انزشثخ

 زغبو يسًذ يغوذ طبدق اثشاْٛى  

 

14 

 41 زًذٖ ؿهوذ ازًذ طجٛر  

 31 ػسٗ خبنذ انجبص يسًذ انجسٛشٖ  

 22 هالء ازًذ هثًبٌ يسًذ اعًبهٛم  

 21 فزر اهلل هبؿف فزر اهلل يدبْذ  

 18 يسًذ ثكش اندُبُٚٗ يسًذ  

 31 يسًذ َبطش يسًذ انظذٚك يظـفٗ  

صٕٚد  

 ٔٔلٕد

  
 31 زغٍ يسًذ زغٍ عٛذ ازًذ يغوذ

آالد يضاسم 

اإلَزبج  

انسٕٛاَٙ 

 ٔانذاخُٙ

 31 زغٍ يسًذ زغٍ عٛذ ازًذ يغوذ  

  

 ى هجذ انشزًٍ ازًذ ؿبْش هجذ انشزًٍ ...

ُْذعخ 

انزجشٚذ 

 ٔانزغخٍٛ

 4 يسًذ يسًذ عبنىيسًذ ازًذ   

  
 22 َٕسْبٌ يسًذ َجّٛ عهٛى
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اإلنتاج 

 النباتً

انزمُٛبد انسذٚثخ فٙ اَزبج 

 انفبكٓخ يغزذًٚخ انخؼشح

 ازًذ عوذ يُظٕس اثٕ انفزٕذ  

 

 طفش

 15 ايٛشِ يسًٕد انٕٓثشٖ عبنى انٕٓثشٖ  

 43 انغالو سيؼبٌسغذِ سيؼبٌ هجذ   

انزمُٛبد انسذٚثخ فٙ اَزبج 

 انفبكٓخ يزغبلـخ االٔساق

ندُخ  خهشش دسخاثُٗ  +

 يًزسٍُٛ

 28 ازًذ عوذ يُظٕس اثٕ انفزٕذ  

 11 شًٛبء يسًذ يسًذ انًشعٗ ههٗ  

 31 فؼٛهّ ازًذ يزٕنٗ ازًذ  

 14 يسًذ طبدق زغٍ يغوذ انًُم  

 34 انـُبزٗٚسٛٗ ازًذ يظـفٗ يسًذ   

 21 يسًذ خًبل يسًذ يسًذ ٕٚعف  

 اَزبج يسبطٛم )أ(

+هشش دسخبد ندُخ 

 يًزسٍُٛ

 11 ازًذ عوذ يُظٕس اثٕ انفزٕذ  

 25 ايٛشِ يسًٕد انٕٓثشٖ عبنى انٕٓثشٖ  

 14 شًٛبء يسًذ يسًذ انًشعٗ ههٗ  

 21 ٚسٛٗ ازًذ يظـفٗ يسًذ انـُبزٗ  

 اَزبج َجبربد انخؼش
 22 ايٛشِ يسًٕد انٕٓثشٖ عبنى انٕٓثشٖ  

 11 يسًذ خًبل يسًذ يسًذ ٕٚعف  

 أعظ  رشثٛخ انًسبطٛم

 
 21 اًٍٚ ههٗ انوجبدٖ ههٗ عٛذ ازًذ  

انًضاسم انًبئٛخ فٙ إَزبج 

 انخؼش  ٔانضُٚخ

 +هشش دسخبد ندُخ يًزسٍُٛ

 14 اًٍٚ ههٗ انوجبدٖ ههٗ عٛذ ازًذ  

 12 سيؼبٌسغذِ سيؼبٌ هجذ انغالو   

 12 شًٛبء يسًذ يسًذ انًشعٗ ههٗ  

رشثٛخ َسم انوغم ٔدٚذاٌ 

 انسشٚش
 21 سغذِ سيؼبٌ هجذ انغالو سيؼبٌ  

 اَزبج رمبٔ٘ ٔفسض ثزٔس

 31 فؼٛهّ ازًذ يزٕنٗ ازًذ  

 22 يسًذ طبدق زغٍ يغوذ انًُم  

 34 ٚسٛٗ ازًذ يظـفٗ يسًذ انـُبزٗ  

االردبْبد  انسذٚثخ فٙ 

 اَزبج انًسبطٛم
 24 يسًذ خًبل يسًذ يسًذ ٕٚعف  
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اإلَزبج 

انسٕٛاَٙ 

ٔانذاخُٙ 

 ٔانغًكٙ

 إسشبد صساهٙ

 ازًذ ثبعى شٕلٗ هجذ انفزبذ هجذ انشاصق  

 

31 

 31 ازًذ ثٓدذ يسًذ اثٕانًدذ انغهخ  

 31 ازًذ صكٗ يسًذ ٕٚعف زغبٍَٛ  

 15 اعبيّ زغُٗ يسًذ يسًذ ششالٗ  

 28 اعالو يسًذ هـّٛ زغٍ هجذ انغالو  

 31 سخبئٗ يدذٖ انذعٕلٗ يسًذ انذغٛذٖ  

 31 هجذ انسًٛذ عهًٛبٌ اثشاْٛى اثٕ لش...  

 11 يسًذ ازًذ فٓٛى شسبرّ  

 11 يسًذ انغٛذ هجذ انًـهت زغت انُجٗ  

 31 يسًذ هجذ انغالو اعًبهٛم زغٍ  

 24 يسًذ هجذِ هٕع اثشاْٛى  

 15 يسًذ يغوذ ههٗ سيؼبٌ هًشٔ  

 45 يسًذ يظـفٗ اثشاْٛى االعُبٖٔ  

 31 يسًذ َظسٗ غُبو يسًذ  

 31 يسًذ ٚبعش هجذ انسًٛذ انشبفوٗ  

 41 يوبر سػب َدٛت يسًذ  

 34 ْشبو عوذ شسبرّ عوذ اعوذ  

 31 فٕصّٚ ٔائم ثٓدذ  

رمٛٛى انًششٔهبد 

 انضساهٛخ

 31 ازًذ ثبعى شٕلٗ هجذ انفزبذ هجذ انشاصق  

 31 ازًذ عًٛش يسًذ عٛذ ازًذ انجٕٛيٗ  

 31 اعبيّ هظبو هجذ انغُٗ يسًذ عٛذ اذ...  

آفبد زٕٛاَٛخ 

 ؿجٛخ ٔثٛـشٚخ

 31 ازًذ عبير اثشاْٛى ثذٚش هجبط  

 ى ازًذ يسًٕد هجذ انفزبذ خًوّ  

 23 زبيذ يـبٔم يسًذ يـبٔمانغٛذ   

 31 انغٛذ شوجبٌ انغٛذ هجذ انوضٚض  

 31 سخبئٗ يدذٖ انذعٕلٗ يسًذ انذغٛذٖ  

 ى ههٗ انغٛذ ههٗ سػٕاٌ  

 25 َٕسا هجذِ زغٍٛ انغٛذ زغُٗ  

 31 ْشبو اٚٓبة يظـفٗ يسًذ هجذ انخبنك  

سهبٚخ ٔإَزبج 

 زٕٛاَبد انًضسهخ

 22 هجذ انسًٛذايٛشِ يسًذ انغٛذ   

 28 يسًذ يغوذ ههٗ سيؼبٌ هًشٔ  

 ى ًُٚٗ ازًذ يسًذ عهًٛبٌ هٛغٗ  
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اإلَزبج 

انسٕٛاَٙ 

ٔانذاخُٙ 

 ٔانغًكٙ

 رغزٚخ زٕٛاٌ

هشش خًظ  +

ندُخ  خدسخ

 يًزسٍُٛ

 ازًذ ثٓدذ يسًذ اثٕانًدذ انغهخ  
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 28 هجذِازًذ زغٍ زغٍ   
 11 ازًذ صكٗ يسًذ ٕٚعف زغبٍَٛ  
 28 ازًذ عًٛش يسًذ عٛذ ازًذ انجٕٛيٗ  

 22 اعبيّ هظبو هجذ انغُٗ يسًذ عٛذ اذ...  
 11 اعشاء طالذ انغشٚت انغشٚت انذٚت  
 21 اعالو يسًذ هـّٛ زغٍ هجذ انغالو  

 18 ايبَٗ اثٕ صٚذ اثٕ يغهى اثٕ صٚذ  
 12 يسًذ انغٛذ هجذ انسًٛذايٛشِ   

 24 ثغُذ ازًذ هـّٛ اثشاْٛى اثٕ انوُٙ...  
 21 صُٚت شسزّ سثٛن زغٍ هًبشّ  
 42 عًش ازًذ يسًذ ٕٚعف انسهٕ  
 11 هجذ انولٛى يظـفٗ هجذ انولٛى يٕعٗ...  

 11 هجذ اهلل يدذٖ يسًذ انغوٛذ هجذ ال...  

 34 زغٍٛهجذ اهلل يسًذ زبيذ انغٛذ   
 ى ههٗ انغٛذ ههٗ سػٕاٌ  

 21 هًش ؿبسق يسًذ هجذ انفزبذ انمظجٙ  
 21 يسًذ انغٛذ هجذ انًـهت زغت انُجٗ  
 31 يسًذ زهًٗ يُظٕس ازًذ هًش  
 12 يسًذ هبطى هجذ انغًٛن هجذ انٓبدٖ   

 24 يسًذ هجذ انغالو اعًبهٛم زغٍ  
 31 يسًذ يسًٕد ازًذ ْٔجّ يسًذ  

 ى يسًذ يظـفٗ اثشاْٛى االعُبٖٔ  

 14 يسًذ ٔعبو يسًذ هُت  
 13 يسًذ ٚبعش هجذ انسًٛذ انشبفوٗ  
 11 يسًٕد ازًذ اثشاْٛى ازًذ  

 21 يسًٕد ازًذ سيؼبٌ ههٗ انًٕافٗ  

 23 يسًٕد كبيم انغُزشٚغٗ يسًذ ههٙ  
 48 يغوذ اثشاْٛى اثشاْٛى هـّٛ انغبْٗ  
 15 يظـفٗ فٕصٖ خًبل اندًم  
 24 َوًّ اثشاْٛى هجذ انمٕٖ هجذ انمبد...  

 11 َٕسا هجذِ زغٍٛ انغٛذ زغُٗ  
 11 ْبخش يسًذ كًبل سيؼبٌ يسًذ  
 21 ْشبو اٚٓبة يظـفٗ يسًذ هجذ انخبنك  
 28 ًُٚٗ ازًذ يسًذ عهًٛبٌ هٛغٗ  
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 ٔانغًكٙ

 رغزٚخ زٕٛاٌربثن: 
 هًشٔ يسًذ إثشاْٛى انششزبٔ٘ هًشاٌ  
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 24 هجٛش ؿبسق فٕنٙ  

إداسح االهًبل 

 انًضسهٛخ

 21 ازًذ صكٗ يسًذ ٕٚعف زغبٍَٛ  

 21 اعبيّ زغُٗ يسًذ يسًذ ششالٗ  

 31 ايبَٗ اثٕ صٚذ اثٕ يغهى اثٕ صٚذ  

 31 ثغُذ ازًذ هـّٛ اثشاْٛى اثٕ انوُٙ...  

 32 هجذ انولٛى يظـفٗ هجذ انولٛى يٕعٗ...  

 31 يسًذ يظـفٗ اثشاْٛى االعُبٖٔ  

 21 يسًذ َظسٗ غُبو يسًذ  

 28 يسًذ ٔعبو يسًذ هُت  

 13 يسًٕد ازًذ سيؼبٌ ههٗ انًٕافٗ  

 23 يظـفٗ خبنذ هجذ انشعٕل هجذ انسبفق  

 21 يُٗ خًبل انًٛبَٗ يٕعٗ  

 24 َٕسا هجذِ زغٍٛ انغٛذ زغُٗ  

 34 ْشبو عوذ شسبرّ عوذ اعوذ  

فغٕٛنٕخٛب 

 انذٔاخٍ

 31 ازًذ عًٛش يسًذ عٛذ ازًذ انجٕٛيٗ  

 31 ثٛشٕٖ اَٛظ فشج طهٛت انجشثشٖ  

 31 زغبو زًذٖ يسًذ ازًذ هًبس  

 22 ههٗ يسًذ انشفبهٗ خهٛفّ  

 21 هًش ؿبسق يسًذ هجذ انفزبذ انمظجٙ  

 31 يسًذ ازًذ فٓٛى شسبرّ  

 31 يسًذ هبطى هجذ انغًٛن هجذ انٓبدٖ هٕ  

 31 يسًذ هجذ انغالو اعًبهٛم زغٍ  

 31 يسًذ ٚبعش هجذ انسًٛذ انشبفوٗ  

 31 ْبخش يسًذ كًبل سيؼبٌ يسًذ  

 31 ْشبو عوذ شسبرّ عوذ اعوذ  

يضاسم االد 

اإلَزبج انسٕٛاَٙ 

 ٔانذاخُٙ

 23 ايٛشِ يسًذ انغٛذ هجذ انسًٛذ  

 31 عًش ازًذ يسًذ ٕٚعف انسهٕ  

 25 هجذ انسًٛذ عهًٛبٌ اثشاْٛى اثٕ لش...  

 21 هجذ اهلل يدذٖ يسًذ انغوٛذ هجذ ال...  

 34 هًش ؿبسق يسًذ هجذ انفزبذ انمظجٙ  

 31 يسًذ يغوذ ههٗ سيؼبٌ هًشٔ  
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 ربثن:

اإلَزبج 

انسٕٛاَٙ 

ٔانذاخُٙ 

 ٔانغًكٙ

أعظ إَزبج 

 األعًبن

بد + هشش دسخ

 ندُخ يًزسٍُٛ

 اعبيّ هظبو هجذ انغُٗ يسًذ عٛذ اذ...  
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 21 انغٛذ زبيذ يـبٔم يسًذ يـبٔم  

 21 ايبَٗ اثٕ صٚذ اثٕ يغهى اثٕ صٚذ  

 21 انغوٛذ اثشاْٛى اثشاْٛى يهراْذاة   

 15 ؿبسق ٚسٛٗ انغٛذ ازًذ انوهًٛٗ  

 34 ههٗ يسًذ انشفبهٗ خهٛفّ  

 31 يسًذ زهًٗ يُظٕس ازًذ هًش  

 31 َوًّ اثشاْٛى هجذ انمٕٖ هجذ انمبد...  

 22 ْبخش يسًذ كًبل سيؼبٌ يسًذ  

 31 هًشٔ يسًذ إثشاْٛى انششزبٔ٘ هًشاٌ  

ٔساثخ هشبئش 

 )خبص(
 31 ؿبسق هجذ انًُوى يسًذ غبَى يسًذ  

 رغزٚخ دٔاخٍ

  
يسًذ هبطى هجذ انغًٛن هجذ انٓبدٖ 

 13 هٕع اهلل

 31 يٗ عبير اثشاْٛى يسًذ عهًٛبٌ  

 34 ْشبو اٚٓبة يظـفٗ يسًذ هجذ انخبنك  

رُشئخ طغبس  

 انًدزشاد
 21 يسًذ ٔعبو يسًذ هُت  

فغٕٛنٕخٛب  

 زٕٛاَبد انًضسهخ

 

 31 ازًذ ههٗ ههٗ انظٛبد  

االعزضسام 

 انغًكٙ
 22 ازًذ ههٗ ههٗ انظٛبد  

رسهٛم األساػٙ 

 ٔانًٛبِ ٔانُجبد
 31 ازًذ ههٗ ههٗ انظٛبد  
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ٔلبٚخ 

 انُجبد

رظًٛى ٔرسهٛم 

 ردبسة

 ازًذ يسًذ خالل يسًذ زغٍ دأد  

 

31 

 31 اًٚبٌ انغٛذ طبنر هجذِ عبنى  

 31 اّٚ اششف انغٛذ يسًذ هشٛش  

 31 زغبو زغٍ هجذ انوبل زغٍ  

 31 يظـفٗ هجذ انمبدس هجذ انظبدق هجذ ...  

 31 يظـفٗ هالء اثشاْٛى هجذ انًمظٕد  

فغٕٛنٕخٛب 

 انسششاد

 21 ازًذ يسًذ خالل يسًذ زغٍ دأد  

 31 هجذ انوضٚض اثشا...ايبَٗ هًبد انذٍٚ   

 21 خبنذ يسًذ انغٛذ يسًذ انغٛذ  

 31 يظـفٗ هجذ انمبدس هجذ انظبدق هجذ ...  

 24 َشيٍٛ هجذ انغُٗ هجذ انسًٛذ يظـفٗ...  

 28 ْذٖ أعبيّ ؿبْش انغٛذ يظـفٗ انض٘...  

كًٛٛبء رسهٛم 

 يجٛذاد

بد + هشش دسخ

 ندُخ يًزسٍُٛ

 15 يسًذ زغٍ دأدازًذ يسًذ خالل   

 11 يسًذ ازًذ االيبو انغشٚت  

 15 يسًذ هجذ انغالو يسًذ انشبسٔد  

 31 يسًذ يدذٖ يسًذ اغب  

 11 يظـفٗ هجذ انمبدس هجذ انظبدق هجذ ...  

 22 يظـفٗ هالء اثشاْٛى هجذ انًمظٕد  

 31 يظـفٗ انغٛذ اثشاْٛى اثشاْٛى يدبْذ  

انًزكبيم  انزششٛذ 

 نًجٛذاد اٜفبد

 13 ازًذ يسًذ َجّٛ انغُذٔس انشُبٖٔ  

 31 اّٚ اششف انغٛذ يسًذ هشٛش  

يٕسفٕنٕخٛب 

 انسششاد

 14 ازًذ يسًذ َجّٛ انغُذٔس انشُبٖٔ  

 18 زغبو زغٍ هجذ انوبل زغٍ  

 11 خبنذ يسًذ انغٛذ يسًذ انغٛذ  

 21 سغذِ هبدل يظـفٗ االيبو زغت اهلل  

 18 طالذ اثشاْٛى اثشاْٛى ثغزبٌ  

 15 يظـفٗ هالء اثشاْٛى هجذ انًمظٕد  

 12 ٚبعًٍٛ ازًذ ازًذ زغٍ عٛذ ازًذ  

 ايشاع َجبد هبو

 21 ايبَٗ هًبد انذٍٚ هجذ انوضٚض اثشا...  

 13 زغبو زغٍ هجذ انوبل زغٍ  

 31 سغذِ هبدل يظـفٗ االيبو زغت اهلل  

 21 انغٛذ اثشاْٛى اثشاْٛى يدبْذيظـفٗ   
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 ربثن:

ٔلبٚخ 

 انُجبد

 42 42 44 41 ازًذ يسًذ َجّٛ انغُذٔس انشُبٖٔ   ثٛئخ انسششاد

 يجٛذاد اٜفبد

 15 15 42 48 اًٚبٌ انغٛذ طبنر هجذِ عبنى  

 43 43 5 42 عٛذ ازًذ ٚبعًٍٛ ازًذ ازًذ زغٍ  

 11 11 43 45 يظـفٗ انغٛذ اثشاْٛى اثشاْٛى يدبْذ  

 رمغٛى انسششاد

 25 25 11 45 خبنذ يسًذ انغٛذ يسًذ انغٛذ  

 31 38 21 48 يسًذ ازًذ االيبو انغشٚت  

 31 32 24 48 َشيٍٛ هجذ انغُٗ هجذ انسًٛذ يظـفٗ...  

 21 18 11 48 ٚبعًٍٛ ازًذ ازًذ زغٍ عٛذ ازًذ  
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ههٕو 

ٔركُٕنٕخٛب 

 األغزٚخ

كًٛٛبء انزًثٛم 

 انغزائٙ

بد + هشش دسخ

 ندُخ يًزسٍُٛ

 اثشاْٛى هجذ انٓبدٖ اثشاْٛى يسًذ ...  
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 21 ازًذ سخت يسًذ ازًذ  

 21 ازًذ يسًذ انوشالٗ هجذ انكشٚى  

 21 هجذ انوبلازًذ َبطش يزٕنٗ طبنر   

 21 االء ْشبو فؤاد يدبْذ هجذ انوضٚض  

 31 ايدذ انغٛذ هجذ انغًٛن انغٛذ ْشْش  

 31 اًٚبٌ ازًذ اثشاْٛى اثشاْٛى يمجم  

 21 اًٚبٌ خبنذ لبثٛم سصق لبثٛم  

 31 اًٍٚ يدذٖ زغٍٛ زغٍ اغب  

 11 اّٚ يسًذ هجذ اندٕاد انشُبٖٔ  

 18 اهلل انجٛهٗخًبل طجسٗ هجذ   

 21 سٚى ٚبعش هجذ انْٕبة يشاد خهٛم  

 21 صٚبد هجذ انخبنك يسًٕد نجٛت هجذ ا...  

 15 عبسِ يسًذ هجذ انسًٛذ يسًذ زغبٍَٛ  

 25 عًٛسّ يسًذ اثشاْٛى يسًذ انشبثٕسٖ  

 31 هبدل ازًذ يُظٕسازًذ عٕٚهى  

 21 هًش هًبد هجذ انًُوى زبيذ يسًذ  

 31 هًشٔ ازًذ ههٗ لُذٚم  

 31 فبؿًّ ازًذ انغوٛذ عٛذ ازًذ خفبخٗ  

 24 يسًذ اكشو ٚغشٖ يسًذ كبيم  

 31 يسًٕد ههٗ يسًٕد زغٍ ههٙ  

 31 يٛشْبٌ انغٛذ يسًذ سيؼبٌ  

 31 َبدس هًبد طبدق َٛشٔص  

 31 َبسًٚبٌ انغٛذ يسًذ اثشاْٛى نٛهّ  

 12 انغٛذ طبدقَغشٍٚ هجذ انوضٚض   

 31 َٕسْبٌ يسًذ انًغبصٖ ازًذ هجذ انف...  

 31 َٛشيٍٛ خًبل زغُٗ انغُبو  

 31 ازًذ يسًٕد ههٙ دأد  

انًٕاد انًؼبفخ 

 نألغزٚخ

 ى يسًذ ؿهوذ هثًبٌ هثًبٌ زغٍ  

 31 ْبخش يظـفٗ كبيم يسًذ هجذ انًُوى ...  

 31 ٔفبء اعبيّ يسًٕد يظـفٗ انجهوٕؿٗ  
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 ربثن:

 علىم

 وتكنىلىجٍا

 األغذٌت

رظًٛى ٔرسهٛم 

 ردبسة

 اعًبء اثشاْٛى يسًٕد اثشاْٛى انوح...  
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 23 اًٚبٌ خبنذ لبثٛم سصق لبثٛم  

 31 اًٚبٌ يسًذ فزسٗ انشفبهٗ ازًذ  

 34 ثغُذ اعبيّ سيؼبٌ اثشاْٛى َبفن  

 31 اًٍٚ يسًذ هجذ انوضٚض يدبْذسزًّ   

 22 عبسِ يسًذ انغٛذ انذيشأٖ  

 34 عبسِ يسًذ هجذ انسًٛذ يسًذ زغبٍَٛ  

 31 شًٛبء ازًذ يسًٕد انودًٗ  

 23 هجذ انشزًٍ يسًٕد ازًذ ازًذ يسًذ ...  

 ى هًش هًبد هجذ انًُوى زبيذ يسًذ  

 23 فبؿًّ ازًذ انغوٛذ عٛذ ازًذ خفبخٗ  

 21 يسًذ اكشو ٚغشٖ يسًذ كبيم  

 34 يسًذ صٍٚ انوبثذٍٚ يسًذ زبفق زفُٗ  

 31 يسًذ ؿهوذ هثًبٌ هثًبٌ زغٍ  

 11 يٛشْبٌ انغٛذ يسًذ سيؼبٌ  

 11 َٛشِ خًبل انغوٛذ يٕعٗ انغبٚظ  

 31 ْبخش اثشاْٛى هجذ انمبدس يخهٕف  

 13 ٔفبء ازًذ هجذ انشؤف ههٗ عهًٛبٌ  

 31 ٔفبء اعبيّ يسًٕد يظـفٗ انجهوٕؿٗ  

 31 َذٖ يسًٕد يسًذ هٕع  

 21 هًشٔ ازًذ ههٗ لُذٚم  

 31 عبسِ هجذ انُبطش يظـفٗ  

يٛكشٔثٕٛنٕخٛب 

 األغزٚخ ٔاألنجبٌ

 21 اّٚ يسًذ هجذ اندٕاد انشُبٖٔ  

 31 سزًّ اًٍٚ يسًذ هجذ انوضٚض يدبْذ  

 31 انغٛذ سزًّ يسًذ فزسٗ انغٛذ  

 21 شٛشٍٚ خًبل يسًذ يُظٕس  

 ى هًش هًبد هجذ انًُوى زبيذ يسًذ  

 31 يشِٔ انغٛذ زغٍ انغٛذ زـت  

 34 َٛشيٍٛ خًبل زغُٗ انغُبو  

 31 ْبخش يظـفٗ كبيم يسًذ هجذ انًُوى ...  

 31 هًشٔ ازًذ ههٗ لُذٚم  



 جاهعت الونصىرة

 فً هقزراث الثالث  كشف درجاث طالب الوستىي 
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 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يوزًذح ثمشاس سلى )
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ساخن  كزجخ أيالِ
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 ربثن:

 علىم

 وتكنىلىجٍا

 األغذٌت

 األغذٌت تحلٍل

 واأللباى

 االء ْشبو فؤاد يدبْذ هجذ انوضٚض  
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 31 اًٚبٌ خًبل هجذ انسًٛذ هجذ انْٕبة  

 31 سزًّ يسًذ فزسٗ انغٛذ انغٛذ  

 31 شٛشٍٚ خًبل يسًذ يُظٕس  
 21 هًش هًبد هجذ انًُوى زبيذ يسًذ  

 21 انغٛذ هٛذ فبؿًّ هبدل زًٕدِ  

 21 َٕسْبٌ يسًذ انًغبصٖ ازًذ هجذ انف...  

 34 ْبخش يظـفٗ كبيم يسًذ هجذ انًُوى ...  

ركُٕنٕخٛب  انغكش 

 ٔيُزدبرّ
 31 عبسِ يسًذ انغٛذ انذيشأٖ  

ُْذعخ يظبَن  

 األغزٚخ ٔاألنجبٌ

 21 يسًذ ؿهوذ هثًبٌ هثًبٌ زغٍ  

 21 َٛشيٍٛ خًبل زغُٗ انغُبو  

ركُٕنٕخٛب 

 انًُزدبد  انخبطخ

 24 َبسًٚبٌ انغٛذ يسًذ اثشاْٛى نٛهّ  

 44 ٔفبء ازًذ هجذ انشؤف ههٗ عهًٛبٌ  

ركُٕنٕخٛب يوبيهخ 

ثًبس يب ثوذ 

 انسظبد

 22 َٕسْبٌ يسًذ انًغبصٖ ازًذ هجذ انف  



 جاهعت الونصىرة

 فً هقزراث الثالث  كشف درجاث طالب الوستىي 

 1028/1029الفصل الدراسى الصٍفى للعام الجاهعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يوزًذح ثمشاس سلى )

  دانزوهٛى ٔاالهزًبيٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ خٕدح
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انزمُٛخ 

انسٕٛٚخ 

 انضساهٛخ

كًٛٛبء هؼٕٚخ 

 خبص

 ازًذ خًبل هجذ انوضٚض يسًذ هجذ ال...  
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 12 اعشاء عاليّ اثشاْٛى هجذِ هٕع  

 31 ايٛشِ يسًذ انوذٖٔ ازًذ اثٕ شوٛشن  

 31 اّٚ ههٗ شكشٖ ههٗ زغٍ  

 ى زغبو يسًذ يسًذ اثٕ االعوبد  

 21 ساَٛب يسًذ اثشاْٛى انغٛذ  

 21 انٕطٛفسَب اششف يسًٕد يسًذ   

 24 شًٛبء ٚغشٖ زبيذ انشبيٗ  

 21 ازًذ انغٛذ ههٗ يٛشَب ٚبعش  

 21 َبدس هجبدِ ههٗ خجشٚم ازًذ  

يٛكشٔثٕٛنٕخٛب 

 األساػٙ

 22 ازًذ هبؿف اثشاْٛى دشٛش  

 11 اعشاء اششف اثشاْٛى يسًذ سٔيّٛ  

 22 اعالو هًبد انمظجٗ هجذ انشاصق  

 24 انولٛى يسًذ عالو... اشزٛبق ٚبعش هجذ  

 31 اّٚ ازًذ يسًٕد ههٗ انشٓبثٗ  

 31 اّٚ ْشبو يسًذ يسًذ ٚغٍ  

 ى زغبو يسًذ يسًذ اثٕ االعوبد  

 23 ساَٛب ازًذ هجذ انجبلٗ انغٛذ  

 11 سَب اششف يسًٕد يسًذ انٕطٛف  

 14 عبسِ هجذ انشزًٍ هجذ انًسغٍ انغٛذ  

 11 انمبدس زغٍ يشهٗعبنًّ يشهٗ هجذ   

 24 فبدّٚ هجذ انشؤف هجذ انٕازذ يسًذ ...  

 31 يسًذ شفبء يسًذ يظـفٗ يسًذ عبنى  

 21 يسًذ يسًذ ازًذ يسًذ هجذ انخبنك  

 23 يٗ يسًذ يسًٕد اثٕ انًدذ شسبرّ  

 11 َبدّٚ ازًذ يسًذ يظـفٗ اندشخبٖٔ  

 11 خال...َبدّٚ هجذ انوضٚض انًزٕنٗ ههٗ   

 21 ُْذ اثشاْٛى يسًذ يسًذ طبنر  

رشثٛخ زٕٛاٌ 

 ٔدٔاخٍ

 31 اعالو طجسٗ فشٚذ نجٛت  

 22 هجذ انشزًٍ يظـفٗ هجذ انٓبدٖ هجذ ...  

 25 يسًذ شفبء يسًذ يظـفٗ يسًذ عبنى  



 جاهعت الونصىرة
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ساخن  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساخن 
 انكزبثخ

 هًٛذ انكهٛخ    ٔانـالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزوهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 َبكى هجذ انشزًٍ شهجٗ أ.د/ يسًذ هجذ انًدٛذ سصقأ.د/ خفبخٙ .د/ يسًٕد هجذ انًُوىأ    

 

 طفسخ

| 44 

 

  

 ربثن:

انزمُٛخ 

انسٕٛٚخ 

 انضساهٛخ

فغٕٛنٕخٛب 

 انًٛكشٔثبد

 اعشاء اششف اثشاْٛى يسًذ سٔيّٛ  
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 31 اعشاء زغٍ يسًٕد هالو  

 45 اعشاء زًٕدِ اثشاْٛى انغٛذ انهًوٗ  

 31 اعشاء يسًٕد يسًذ انوزجبَٗ  

 12 اعشاء يسًٕد يسًذ هجذ انسًٛذ دثب٘...  

 21 اعًبء اثٕ صٚذ يسًذ يسًذ اثٕ صٚذ  

 31 ٚبعش هجذ انولٛى يسًذ عالو...اشزٛبق   

 22 اًٚبٌ يسًذ اثشاْٛى انغٛذ شبدٖ  

 31 ثٕعٗ هجذ انشزٛى انغٛذ زغٍ  

 31 رغُٛى خبة اهلل زغٍ زغٍ انشًبم  

 ى زغبو يسًذ يسًذ اثٕ االعوبد  

 31 خهٕد يسًٕد هجذِ اثٕ خبنذ  

 22 ساَٛب ازًذ هجذ انجبلٗ انغٛذ  

 28 هٛذ زبيذ زًٕدِ يسًذسلّٛ   

 12 سَب اششف يسًٕد يسًذ انٕطٛف  

 34 سٔاٌ يسًذ يسًذ هجذ انشؤف هظش  

 31 عبسِ هجذ انشزًٍ هجذ انًسغٍ انغٛذ  

 21 عبسِ يسًذ زغٍٛ يسًذ يغوذ  

 21 عبنًّ يشهٗ هجذ انمبدس زغٍ يشهٗ  

 23 ششٍٚ سخت هجذ انسًٛذ زًٕدِ يسًذ  

 31 شًٛبء ٚغشٖ زبيذ انشبيٗ  

 21 هجذ انشزًٍ يظـفٗ هجذ انٓبدٖ هجذ ...  

 31 نًٛبء اًٍٚ انغجبهٗ ازًذ هجذ انظى...  

 31 يسًذ سفمٗ يسًٕد ؿّ عوذِ  

 31 يشِٔ اعبيّ ههٗ ههٗ انوشٚبٌ  

 31 يشٚى يسًذ ههٗ يسًذ طبنر  

 21 َبدّٚ ازًذ يسًذ يظـفٗ اندشخبٖٔ  

 24 ٔفبء ازًذ شوجبٌ شوجبٌ هكبشّ  

انزُٕم 

انًٛكشٔثٙ 

 ٔرـجٛمبرّ

 31 اّٚ ْشبو يسًذ يسًذ ٚغٍ  

 31 ساَٛب ازًذ هجذ انجبلٗ انغٛذ  



 جاهعت الونصىرة
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 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يوزًذح ثمشاس سلى )

  دانزوهٛى ٔاالهزًبيٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ خٕدح
 

ساخن  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساخن 
 انكزبثخ
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 ربثن:
 ربثن:

انزمُٛخ 
انسٕٛٚخ 
 انضساهٛخ

 رغزٚخ َجبد

 اعشاء زًٕدِ اثشاْٛى انغٛذ انهًوٗ  

 

 ى
 23 اعشاء عاليّ اثشاْٛى هجذِ هٕع  
 21 ايٛشِ فزسٗ زبيذ شسبرّ انًٕخٗ  
 ى ايٛشِ يسًذ انوذٖٔ ازًذ اثٕ شوٛشن  
 13 اَدٗ هجذ انْٕبة يسًذ سيؼبٌ انكُبَٗ  
 31 اّٚ ههٗ شكشٖ ههٗ زغٍ  
 34 ساَٛب يسًذ اثشاْٛى انغٛذ  
 24 عبسِ ازًذ عًٛش هجذ انغُٗ ازًذ  
 31 شًٛبء هبدل زبيذ زغٍ سػٕاٌ  
 24 فبدّٚ هجذ انشؤف هجذ انٕازذ يسًذ ...  
 28 يسًذ شفبء يسًذ يظـفٗ يسًذ عبنى  
 14 ازًذ انغٛذ ههٗ يٛشَب ٚبعش  
 21 َبدس هجبدِ ههٗ خجشٚم ازًذ  
 11 َبدّٚ ازًذ يسًذ يظـفٗ اندشخبٖٔ  
 14 صاٚذَجّٕٚ ؿّ هجذ انًوـٗ يٕعٗ   
 21 َوًّ هجذ اهلل هجذ انشزٛى االَظبس...  

رمٛٛى 
انًششٔهبد 

 انضساهٛخ

 23 اعشاء يسًٕد يسًذ هجذ انسًٛذ دثب٘...  
 22 اًٚبٌ يسًذ اثشاْٛى انغٛذ شبدٖ  
 22 زًٛذِ يخزبس خالل خهٛم طبنر  
 31 زُبٌ انغٛذ شفٛك اثشاْٛى  
 31 ازًذهجذ انشزًٍ يسًٕد ازًذ سصق   
 31 فبدّٚ هجذ انشؤف هجذ انٕازذ يسًذ ...  
 31 يسًذ يسًذ ازًذ يسًذ هجذ انخبنك  
 31 يظـفٗ اثشاْٛى انغٛذ يسًذ انوظفٕس...  
 31 ازًذ انغٛذ ههٗ يٛشَب ٚبعش  
 24 َجّٕٚ ؿّ هجذ انًوـٗ يٕعٗ صاٚذ  
 31 ٔفبء ازًذ شوجبٌ شوجبٌ هكبشّ  

كًٛٛبء 
 أغزٚخ

 24 اعالو هًبد انمظجٗ هجذ انشاصق  
 11 أعًبء انسغُٛٙ هجذ انفزبذ يسًذ  
 34 اشزٛبق ٚبعش هجذ انولٛى يسًذ عالو...  
 34 اًٚبٌ يسًذ اثشاْٛى انغٛذ شبدٖ  
 31 يشٚى يسًذ ههٗ يسًذ طبنر  
 21 َوًّ هجذ اهلل هجذ انشزٛى االَظبس...  

 ثٕٛ
  بركُٕنٕخٛ

األَضًٚبد 
 انًٛكشٔثٛخ

 28 اعًبء اثٕ صٚذ يسًذ يسًذ اثٕ صٚذ  

 31 سلّٛ هٛذ زبيذ زًٕدِ يسًذ  
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 ربثن:

انزمُٛخ 

انسٕٛٚخ 

 انضساهٛخ

أعظ رشثٛخ 

 انُجبد

 اعالو هًبد انمظجٗ هجذ انشاصق  
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 28 اعًبء اثٕ صٚذ يسًذ يسًذ اثٕ صٚذ  

 28 اَدٗ هجذ انْٕبة يسًذ سيؼبٌ انكُبَٗ  

 31 اّٚ ْشبو يسًذ يسًذ ٚغٍ  

 31 سلّٛ هٛذ زبيذ زًٕدِ يسًذ  

 21 شًٛبء هبدل زبيذ زغٍ سػٕاٌ  

 24 شًٛبء ٚغشٖ زبيذ انشبيٗ  

 31 يشٚى يسًذ ههٗ يسًذ طبنر  

 34 َبدس هجبدِ ههٗ خجشٚم ازًذ  

 31 هجذ انًوـٗ يٕعٗ صاٚذَجّٕٚ ؿّ   

 31 ُْذ اثشاْٛى يسًذ يسًذ طبنر  

 22 ٔفبء ازًذ شوجبٌ شوجبٌ هكبشّ  

انًوهٕيبرّٛ 

 انسّٕٛٚ
 31 ساَٛب يسًذ اثشاْٛى انغٛذ  

أعبعٛبد 

انُٓذعخ  

 انٕساثٛخ

 25 أعًبء انسغُٛٙ هجذ انفزبذ يسًذ  

 31 َبدّٚ هجذ انوضٚض انًزٕنٗ ههٗ خال...  



 جاهعت الونصىرة
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انوهٕو 

االلزظبدٚخ 

ٔاالخزًبهٛخ 

 انضساهٛخ

الزظبدٚبد اإلَزبج 

 انضساهٙ
 ايبَٗ ؿهجّ انجبص ؿهجّ ازًذ  
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َشش ٔرجُٗ انًغزسذثبد 

 انضساهٛخ
 31 اًٚبٌ ازًذ انغٛذ زغٍٛ يسفٕف  

 31 َٕسْبٌ اثشاْٛى فزسٗ يسًٕد   اَزبج دٔاخٍ )خبص(

 11 َٕسْبٌ اثشاْٛى فزسٗ يسًٕد   إداسح  األهًبل انًضسهٛخ

 31 َٕسْبٌ اثشاْٛى فزسٗ يسًٕد   اَزبج  فبكٓخ )خبص(

   إزظبء  إلزظبد٘
يٗ فبٚض يسًذ هجذ انًوـٗ خًوّ 

 28 هشٚغ



 جاهعت الونصىرة

 فً هقزراث الثالث  كشف درجاث طالب الوستىي 

 1028/1029الفصل الدراسى الصٍفى للعام الجاهعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يوزًذح ثمشاس سلى )

  دانزوهٛى ٔاالهزًبيٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ نؼًبٌ خٕدح
 

ساخن  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساخن 
 انكزبثخ

 هًٛذ انكهٛخ    ٔانـالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزوهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 َبكى هجذ انشزًٍ شهجٗ أ.د/ يسًذ هجذ انًدٛذ سصقأ.د/ خفبخٙ .د/ يسًٕد هجذ انًُوىأ    
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األساػٙ 

 ٔانًٛبِ

إعزضسام األساػٙ 

 اندذٚذح

 انشًٛبء ازًذ انغٛذ انششثُٛٗ انشش...  
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 31 خبنذ هبدل هجذ انفزبذ انجٕٛيٗ  

 31 سٔاٌ ٔنٛذ يسًذ سفوذ خُُّٛ  

 31 يسًذ عبيٗ إَس فشزبد  

 31 يظـفٗ يسًذ اثٕ انفزٕذ يسًذ اثٕ ا...  

 31 ْذٖ خبنذ يسًذ يسًٕد انًشعٗ  

كًٛٛبء ٔيوبدٌ 

 األساػٙ

 34 هجذ انفزبذ انجٕٛيٗخبنذ هبدل   

 12 خهف يسًذ هجذ انشزًٍ هجذ انشزًٍ  

 21 يظـفٗ يسًذ اثٕ انفزٕذ يسًذ اثٕ ا...  

يٕسفٕنٕخٛب ٔزظش 

 األساػٙ

+ هشش دسخبد ندُخ 

 يًزسٍُٛ

 31 خبنذ هبدل هجذ انفزبذ انجٕٛيٗ  

 14 سٔاٌ ٔنٛذ يسًذ سفوذ خُُّٛ  

 22 انغُٗعًبء يسًذ ازًذ يسًذ هجذ   

 24 يظـفٗ يسًذ اثٕ انفزٕذ يسًذ اثٕ ا...  

رسهٛم  األساػٙ 

دسخبد خًظ + ٔانًٛبِ

 ندُخ يًزسٍُٛ

 11 خهف يسًذ هجذ انشزًٍ هجذ انشزًٍ  

 23 سٔاٌ ٔنٛذ يسًذ سفوذ خُُّٛ   يجٛذاد خبص

 25 يسًذ عبيٗ إَس فشزبد  

 21 ْذٖ خبنذ يسًذ يسًٕد انًشعٗ  

 24 صُٚت اعبيّ يسًٕد انشٓبٖٔ   أساػٙؿجٛوخ  


