
دػى انمشاس- انشاتؼح : انفشلح 

2020-2019انفصم انذساسٙ انثاَٙ 

 تٛاٌ تانًمشساخ انًسجهح نطانة فٙ فصم دساسٙ يٍ فشق ساتمح

1نجُح سلى 

جايؼح انضلاصٚك

كهٛح انذاسثاخ ٔانًؼهٕياخ

انًمشساخدانح انطانةاسى انطانةسلى انجهٕط

يسرجذاتشاْٛى يذًذ ػثذ انسراس اتشاْٛى ػضب4301

يسرجذادًذ اسًاػٛم انسٛذ انشٔت4302ٗ

يسرجذادًذ اششف فاسٔق يذًذ يسؼذ4303

يسرجذادًذ انسٛذ ادًذ اتشاْٛى انؼٕض4304ٗ

يسرجذادًذ جًال ػثًاٌ ادًذ4305

يسرجذادًذ شذرّ يذًذ اتشاْٛى4306

يسرجذادًذ يذًذ ادًذ انذكش4307

يسرجذأدًذ يذًذ انشثشأ٘ انسٛذ4308

يسرجذادًذ يذًذ يذًذ يذًذ ادًذ انثُٓسا4309ٖٔ

يسرجذادًذ َادس دسٍٛ سانى انثاجٕس4310ٖ

يسرجذأدًذ َثٛم ػثذانذًٛذ ػهٙ إتشاْٛى4311

(انفشلح انثانثح)انًذاكاج تانذاسةيسرجذأدًذ ٚسش٘ يصطفٗ ػثذ انسراس4312

انًـــصـــذس لـاػـذج تـــٛـــــاَــاخ َــــظــــى انًــؼــهـــٕيــاخ االداسٚـــــح 6يٍ 1صفذح 



دػى انمشاس- انشاتؼح : انفشلح 

2020-2019انفصم انذساسٙ انثاَٙ 

 تٛاٌ تانًمشساخ انًسجهح نطانة فٙ فصم دساسٙ يٍ فشق ساتمح

2نجُح سلى 

جايؼح انضلاصٚك

كهٛح انذاسثاخ ٔانًؼهٕياخ

انًمشساخدانح انطانةاسى انطانةسلى انجهٕط

يسرجذادًذ ًٚاَٗ فشج ًٚاَٗ ػضب4313

يسرجذإسشاء صثش٘ ػثًاٌ أدًذ4314

يسرجذاسشاء يذًذ ػثذانًُؼى ػثذانشاصق4315

يسرجذاسالو اتشاْٛى شؼثاٌ اتشاْٛى4316

تالٙاالء يذًذ ٔائم دسٍ ادًذ4317

يسرجذانسٛذ يذًذ صالح انذٍٚ ادًذ يذًذ4318

يسرجذاٚاد ْشاو ػثذانشفٛغ يذًذ جاد4319

يسرجذاًٍٚ انسٛذ ادًذ ػثذ هللا ادًذ انًسه4320ًٗ

يسرجذدسٍ اتٕ تكش ػثذانسالو يذًذ ادًذ انغشتا4321ٖٔ

(انفشلح انثاَٛح)يفاْٛى لٕاػذ انثٛاَاخ - (انفشلح انثانثح)انهغاخ انصٕسٚح َٔظشٚح اٜنٛاخيسرجذدسٍ ادًذ دسٍ ػثذ انسًٛغ دجاص4322٘

يسرجذدسٍ ادًذ يذًذ ػهٗ انٓشٚذ4323٘

يسرجذدسٍ انسٛذ ادًذ يٕسٗ سانى4324

انًـــصـــذس لـاػـذج تـــٛـــــاَــاخ َــــظــــى انًــؼــهـــٕيــاخ االداسٚـــــح 6يٍ 2صفذح 



دػى انمشاس- انشاتؼح : انفشلح 

2020-2019انفصم انذساسٙ انثاَٙ 

 تٛاٌ تانًمشساخ انًسجهح نطانة فٙ فصم دساسٙ يٍ فشق ساتمح

3نجُح سلى 

جايؼح انضلاصٚك

كهٛح انذاسثاخ ٔانًؼهٕياخ

انًمشساخدانح انطانةاسى انطانةسلى انجهٕط

يسرجذدسٍٛ اتْٕاشى يذًذ دس4325ٍٛ

(انفشلح انثانثح)انُظى انخثٛشج َٔظى دػى انمشاسيسرجذدسٍٛ ػضخ كايم دسة انُث4326ٙ

(انفشلح انثانثح)انهغاخ انصٕسٚح َٔظشٚح اٜنٛاخيسرجذخانذ شؼثاٌ دسٍٛ يذًذ4327

يسرجذدأد ادًذ دأد يذًذ ادًذ4328

يسرجذدػاء يذًذ يذًذ يصطفٗ يذًذ سانى4329

تالٙسايٗ يذًذ يذًذ ادًذ انسٛذ4330
انزكاء  - (انفشلح انشاتؼح)انثشيجح يرؼذدج األْذاف - (انفشلح انشاتؼح)اإلداسج اإلسرشاذٛجٛح ٔ إداسج األصياخ

 - (انفشلح انشاتؼح)انمشاس ٔإداسج انًخاطش - (انفشلح انشاتؼح)انذساتٙ فٙ تذٕز انؼًهٛاخ ٔدػى إذخار انمشاس

(انفشلح انشاتؼح)يٕضٕػاخ يخراسج فٙ تذٕز انؼًهٛاخ - (انفشلح انشاتؼح)انًشـــــــــــــشٔع

يسرجذسؼٛذ ػادل سٛذ يذًذ ػطٕج4331

يسرجذسهًٗ خانذ صالح انذٍٚ يصهذٗ دًذ4332

يسرجذسًٛش سؼٛذ ػثذ انسالو جثش4333

يسرجذسٓاو يذًذ ادًذ سانى4334

يسرجذطاسق ػادل ػثذ انمادس ػثذانٕدٔد دٚاب4335

يسرجذػثذ هللا سًٛش ػثذ انشاصق ػثذ انجاتش4336

انًـــصـــذس لـاػـذج تـــٛـــــاَــاخ َــــظــــى انًــؼــهـــٕيــاخ االداسٚـــــح 6يٍ 3صفذح 



دػى انمشاس- انشاتؼح : انفشلح 

2020-2019انفصم انذساسٙ انثاَٙ 

 تٛاٌ تانًمشساخ انًسجهح نطانة فٙ فصم دساسٙ يٍ فشق ساتمح

4نجُح سلى 

جايؼح انضلاصٚك

كهٛح انذاسثاخ ٔانًؼهٕياخ

انًمشساخدانح انطانةاسى انطانةسلى انجهٕط

يسرجذػثذ هللا يذشٔط انسٛذ يذشٔط4337

يسرجذػثذ هللا َاصش انسٛذ يذًذ4338

يسرجذػثًاٌ خهٛم ػثًاٌ دايذ انشٕٚذ4339ٗ

يسرجذػال ػثذانمادس يصطفٗ شؼثا4340ٌ

يسرجذػالء ػصاو صاتش يذًذ تٕٛي4341ٙ

يسرجذػهٙ جًال يذًذ يذًذ4342

يسرجذػًش سجائٗ يذًذ سؼٛذ يذًذ يٕس4343ٗ

يسرجذػًش يذًذ شاٍْٛ يذتٕن4344ٗ

يسرجذكشٚى ادًذ يصطفٗ ادًذ يذًٕد4345

يسرجذكشٚى خانذ ػثذ انؼضٚض يذًذ ػثذ انؼضٚض4346

يسرجذياجذ جالل خهٛفح يصطف4347ٗ

يسرجذيذًذ ادًذ اتٕ انخٛش ػه4348ٙ

انًـــصـــذس لـاػـذج تـــٛـــــاَــاخ َــــظــــى انًــؼــهـــٕيــاخ االداسٚـــــح 6يٍ 4صفذح 



دػى انمشاس- انشاتؼح : انفشلح 

2020-2019انفصم انذساسٙ انثاَٙ 

 تٛاٌ تانًمشساخ انًسجهح نطانة فٙ فصم دساسٙ يٍ فشق ساتمح

5نجُح سلى 

جايؼح انضلاصٚك

كهٛح انذاسثاخ ٔانًؼهٕياخ

انًمشساخدانح انطانةاسى انطانةسلى انجهٕط

يسرجذيذًذ اًٍٚ يذًذ يرٕن4349ٙ

يسرجذيذًذ جًال يذًذ صانخ لًذا4350ٖٔ

(انفشلح انثانثح)ذكُٕنٕجٛا اإلَرشَد ٔ تشيجرٓايسرجذيذًذ دسٍ ػهٙ يذًذ4351

يسرجذيذًذ خانذ ػثذ انؼضٚض يذًذ ػثذ انؼضٚض4352

يسرجذيذًذ صالح يذًذ يرٕن4353ٗ

يسرجذيذًذ ػادل دسٍ ػه4354ٙ

يسرجذيذًذ ػالء يٕسٗ ػثذانًُؼى يٕس4355ٗ

يسرجذيذًذ ػهٙ يذًذ ػه4356ٙ

يسرجذيذًذ ػًاد ػثذ انسًٛغ يذًذ4357

يسرجذيذًذ فرذٙ ػثذ انكايم ػثذ انؼال4358

يسرجذيذًذ ياجذ يذًذ ػثذ انغ4359ُٙ

يسرجذيذًذ يذًذ شذاذّ انسٛذ شذاذ4360ّ

انًـــصـــذس لـاػـذج تـــٛـــــاَــاخ َــــظــــى انًــؼــهـــٕيــاخ االداسٚـــــح 6يٍ 5صفذح 



دػى انمشاس- انشاتؼح : انفشلح 

2020-2019انفصم انذساسٙ انثاَٙ 

 تٛاٌ تانًمشساخ انًسجهح نطانة فٙ فصم دساسٙ يٍ فشق ساتمح

6نجُح سلى 

جايؼح انضلاصٚك

كهٛح انذاسثاخ ٔانًؼهٕياخ

انًمشساخدانح انطانةاسى انطانةسلى انجهٕط

يسرجذيذًذ يذًٕد شٕلٗ صٚادج4361

يسرجذيذًذ يخراس انسٛذ ػثذ انفراح جثش شطا4362

يسرجذيذًٕد سيضاٌ سؼٛذ يذًذ جؼفش4363

يسرجذيذًٕد ػثذ انجٕاد يذًٕد يذًذ انؼٕٛط4364ٗ

يسرجذيذًٕد ػٕض انسٛذ يذًذ ػًاس4365ِ

يسرجذيذًٕد يذًذ فرذٗ ادًذ خطاب4366

يسرجذيشٚى ادًذ ذٕفٛك يذًٕد انًمذو4367

يسرجذيصطفٗ سٛذ أدًذ يذًذ غشٚة4368

يسرجذيُّ هللا ادًذ ػثذانًُؼى انسٛذ ْاشى4369

يسرجذَٓٗ يُصٕس يُصٕس اتٕانؼطا4370

يسرجذَٕساٌ اششف يذًٕد يصطفٗ ػٕض4371

يسرجذْاشى اسؼذ يذًذ انسٛذ غشٚة4372

انًـــصـــذس لـاػـذج تـــٛـــــاَــاخ َــــظــــى انًــؼــهـــٕيــاخ االداسٚـــــح 6يٍ 6صفذح 


