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االٔى١ٍشٞ   / األرضٟ :اٌطاتك                 (         3)         لاػح رلُ لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح          : ِىاْ اٌماػح              

ن 
ؼــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح لظُ 

اٌٍغح    –اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

ذار٠خ أدب  -اٌزاتغ

لظُ اٌٍغح اٌىزد٠ح  

ِذخً ٌٍرزجّح   –ثأٟ 

لظُ اٌٍغح  االٔى١ٍش٠ح 

األدب   –األٚي 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

 ذار٠خ أدب-اٌزاتغ

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

 اٌٍغح   –اٌثاٌث 

ا٠ٗ فالح ػثذ اٌذظ١ٓ  را١ٔا ط١ٍّاْ ػذاٞ   إطزاء طرار جثار ا١ِز طاٌة ػّزاْ  ادّذ ِاجذ اتزا١ُ٘  ادّذ دظ١ٓ خٍثاؽ  

جؼفز دزب خذاَ  رفً اتزا١ُ٘ ِاٌه   تزاء واظُ دظ١ٓ د٠ّا جٛاد طٍّاْ  اط١ً ٘اػُ ػثذ اٌزضا ادّذ فزداْ ػٛدج  

جٕاْ اتزا١ُ٘ خ١ًٍ  س٘زاء ػثاص ػٍٛاْ   خاٌذ ِج١ذس٘زاء ػٍٟ ػذٔاْ فراح  د١ذر طٍّاْ ١ِٕك اط١ً خ١ًٍ جاطُ  

د١ٕٓ ٘اػُ صالي  س٠ذْٚ ػادي خض١ز   صفا ٔٛفً ِذّذفؤاد غاسٞ ِذّذ  دظ١ٓ ٘ادٞ ػ١اع  اطّاء ػادي ػثاص  

خٍٛد ػثذ اٌزساق  س٠ٕة ػثذ اٌثاطظ   ِثٕٝ ِذّذ دظٓ دا١ٌا صفاء ٔجُ  ا٠ثار طؼ١ذ ػثذ  

دا١ٌا ػثاص ػثذ   اٌجثارط١ف خاٌذ ػثذ  ِالن ِذّذ ػاصٟ  دالي صثاح غاسٞ  ا٠الف دظ١ٓ ٔص١ف  

د٠ار ػاِز دظ١ٓ  ػٙذ فالح جٛاد   ٘ذٜ ٔث١ً ٔٛر ر٠اَ فٛسٞ ٔاصز  ا٠الف ػثذ اٌىز٠ُ جاطُ  

رٔا رأفد ِٙذٞ  ض١اء ِذّذ ػٍٟ  ِزٚج فائك فارص  ر٠اَ ٌط١ف صالح  ا٠ٗ دظاْ دّشج 
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االٔى١ٍشٞ   / األرضٟ :اٌطاتك                 (         4)         لاػح رلُ لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح          : ِىاْ اٌماػح             

ن 
ؼــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

اٌٍغح  –اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

 ذار٠خ أدب-اٌزاتغ

االٔى١ٍش٠ح لظُ اٌٍغح 

 اٌٍغح –اٌثاٌث 

  لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح

 ذار٠خ أدب-اٌزاتغ

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

 اٌٍغح –اٌثاٌث 

  لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح

 ذار٠خ أدب-اٌزاتغ

ِصطفٝ ػثذ اٌظرار ِجرثٝ ٌٛاء ػثذ هللا  ِٕرظز طاٌُ لاطُ ػٙذ ػاوز وز٠ُ  ػّض ِٕؼُ صادق  رؤٜ ػٍٟ ِذظٓ  

ِصطفٝ فزداْ وز٠ُ ِذّذ ػثاص دٕغ   ِٕٙذ طرار جثز  صادق جؼفز دظ١ٓ  ض١اء ِذّذ ػثذ  ر٠ُ غاسٞ ٌؼ١ثٟ  

ادّذ رساق ػ١ٍٛٞ ِزٚج خ١ًٍ طؼّح ١ِٕز رطٛي ٠اط١ٓ  صفاء وز٠ُ دظ١ٓ   ػٍٟ ػثذ اٌٙادٞ دظٓر٠ُ ِصطفٝ خاٌذ  

 ِز٠ُ رضا رػ١ذ  ِزٚاْ دظ١ٓ ػٍٟ ط١ثح لائذ ج١ؼٟ   ػٍٟ جثار دظٓ س٘زج ػثاص دظٓ 

 ِٕٙذ فالح ػثذ  ِزٚاْ فاضً ػٛذٟ ػثذ اٌذ١ّذ دظ١ٓ   ػثذ هللا ِاجذ دظْٛ س٠ٕة ظافز ِذّٛد  

 ٔٛر خض١ز ِذّذ  ِٕار دظٓ ِؼٓ  ػال ١٘ثُ ١ٌٚذ ػذراء جثار ػٍٟ طارج اد٠ة تٙاء اٌذ٠ٓ 

 ٔٛر صذٚاْ ػثذ هللا  ِٙا ػثذ اٌمادر ِذّذ ػٍٟ جاطُ ِذّذ فزح ٚف١ك ست١ز طارج ط١ّز ِذّذ  

 ٔٛر ِٛفك طٍّاْ   ِٙا ػثذ اٌذظ١ٓ فز٘ٛدغفزاْ ػثذ اٌزطٛي    وزار طزداْ دٕرٛعػٙذ تٙاء ػثذ اٌصادة  
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االٔى١ٍشٞ   / األرضٟ :اٌطاتك                 (         5)         لاػح رلُ لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح          : ِىاْ اٌماػح                 

ن 
ؼــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

اٌٍغح  –اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

اٌمٛاػذ   –األٚي 

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

إٌثز   –اٌثأٟ 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

 اٌمٛاػذ –األٚي 

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

 اٌٍغح –اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

 اٌمٛاػذ  –اٌثأٟ

 طارٖ ػثذ اٌٛ٘ابط١ثح ػثاص ط١ٕذ   ػٍٟ ٔجُ ػثذ هللا   ادّذ ِذّذ جاطُ ػّض أّار ػثذ  ٘شار خ١ًٍ اطّاػ١ً  

ػثاص ٔافغ وزواْ  ػثاص جثار جاطُ   رافذ ِذّذ دظأٟ   أرجٛاْ ٔث١ً ػثذ ػثذ هللا ٔجُ ػثذ هللا  اتٛ اٌذظٓ ػثذ اٌؼظ١ُ  

الرا ػاوز تادٞ  ػٍٟ طؼذْٚ ػثذ    اٌمٛاػذ  –اٌثأٟ ا٠ٙاب ِذظٓ صاتظ س٠ٕٗ صاتز داج ػٍٟ  س٘زاء جاطُ ِذّذ  

ِصطفٝ ِذّذ ٘الي  ِزٚج ادّذ طاٌُ   دظٓ ػالء طاٌُ   ا٠ٗ ضزار ِذّٛد س٘زاء ٔاصز طاٌة  ٔجالء ادّذ ػثاص  

ِز٠ُ ا٠ّٓ ػادي  ١ِظاء ػاوز ِذّٛد   رافد محمد حساني   دظٓ ٔاظُ دظ١ٓ طارٖ ٠اطز ػثذ ػٍٟ  اِجذ خّاص ثاِز   

ٚطاَ ػٍٟ خضز ١ِؼاد لادر ػٍٟ    طه محمد ناجي  دظ١ٓ دظٓ فزج صثا ا٠ٛدٞ ِٙذٞ  دظاْ ػٍٟ فاضً   

ادّذ جثار لاطُ  ٘ذٜ فاضً اتزا١ُ٘    حسن خالد نوري  خاٌذ جّاي دظٓ ػٍٟ ػثذ اال١ِز ٌط١ف  رٌٝ ػثذ اٌزساق ػٍٟ  

رطً ِٕذر ػثذ   حيدر عدنان ياس  ج١ًّ صاٌخدػاء ِذّذ خ١ًٍ ِٕؼذ  ػٙذ جثار دظٓ   

  ػّار ٔؼ١ُ
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االٔى١ٍشٞ   / األرضٟ :اٌطاتك                 (         6)         لاػح رلُ لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح          : ِىاْ اٌماػح           

ن 
ؼــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

إٌثز  –اٌثأٟ 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

  خ ط١اط١ح   –اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

إٌثز   –اٌثأٟ 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

  خ ط١اط١ح   –اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

 إٌثز –اٌثأٟ 

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

 اٌّظزد١ح –اٌزاتغ  

إِٗ خ١ّض جظاَ   اوزَ ٔؼ١ُ ػطٛاْػٍٟ ادظاْ ػٍٟ   فاطّح اتزا١ُ٘ ٌفرح د١ذر ادّذ ػثذ اٌزضا   س٘زاء ا١ِز ادّذ 

ا٠ح ثاِز ػاوز   ػٍٟ ػادي دْٕٛ ِٕرظز ِٙذٞ ػثذ   فاطّح د١ذر طا٘ز دظ١ٓ ِذّذ جٙادٞ   س٘زاء داِذ ػثذ

طزٜ جاطُ ِذّذ   ٘اجز داٚد طٍّأْٛرص رد١ُ ػٍٟ   فاطّح ػٍٟ ِذّذدا١ٌا ٚطاَ ٘اػُ   طارٖ ثائز ػذٔاْ

غفزاْ رضا ػط١ٗ   ِذّذ ادّذ ػثذ هللا   ِذّذ دظٓ طٛادٞ س٠ذ ادظاْ ػثذ اال١ِز   طارٖ رائذ ِذّٛد

وزار ِذّذ جاطُ     ِذّذ ػا٠غ ػثذ لاطُ ذؼثاْ لاطُ   صفا ػثذ اٌىز٠ُ ػٙاب 

ِزٚاْ ػّاد ٔؼّح     ِٕرظز ٘اػُ ِذّذ ِذّذ جاطُ ِذّذ   ص١ٙة ػثذ اٌٛ٘اب 

ٔجالء ادّذ ػثاص     ٘ذ٠ً ٚاثك ِز٠خ ضذٝ ػّاد خاٌذ   ػث١ز خض١ز ػث١ض 

ٔٛرص ػذٞ ِصطفٝ     ٠ذ١ٝ ٌٛرٔض ٠ذ١ٝػّز ػٍٟ دظ١ٓ   غظك ِذّذ صثار 
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االٔى١ٍشٞ   / األرضٟ :اٌطاتك                 (         1)         لاػح رلُ لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح          : ِىاْ اٌماػح              

ن 
ؼــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

اٌّظزد١ح  –اٌزاتغ  

لظُ اٌٍغح اٌىزد٠ح   

 ٔظز٠اخ ٌغح  –ثاٌث 

لظُ اٌٍغح اٌىزد٠ح    

 االدب اٌّمارْ –راتغ 

 اريان طارق علي   سعدون نحسن عزيز   ٘اجز ِج١ذ د١ّذ  

 ايه عصام علي   محمد شاكر شاه   ٘ذ٠ً ػاِز دظ١ٓ  

 روزة افراسياب مجيد     ٠ّاِح ِش٘ز جزج١ض  

 مروة قاسم حسين     رأفد جٍٛب طؼّح  

     ػٍٟ وز٠ُ لاطُ  

     غشٚاْ ف١صً طالع  
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اٌٍغـــــــــــــــاخ وٍــــــــ١ح 

  03/09/2016:  اٌظثدا١ٌَٛ 

 

                                                                    

 

 

 

 

    

االٔى١ٍشٞ   / األرضٟ :اٌطاتك            (         3)         لاػح رلُ لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح          : ِىاْ اٌماػح                         

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

االٔى١ٍش٠ح لظُ اٌٍغح 

إٌثز   –اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

إٌذٛ  -اٌزاتغ 

اٌىزد٠ح   لظُ اٌٍغح 

اٌشؼز   –اٌثأٟ 

لظُ اٌٍغح  االٔى١ٍش٠ح 

 إٌثز –اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

 إٌذٛ -اٌزاتغ 

لظُ اٌٍغح  االٔى١ٍش٠ح 

 إٌثز –اٌثاٌث 

طارج أد٠ة تٙاء اٌد٠ٓ رفً اتزا١ُ٘ ِاٌه  جٕاْ اتزا١ُ٘ خ١ًٍ   د٠ّا جٛاد طٍّاْ ادّد ِاجد اتزا١ُ٘  اترٙاي لاطُ وز٠ُ  

طارج ط١ّز ِذّد  س٘زاء ػثاص ػٍٛاْ د١ٕٓ ٘اشُ صالي   ػٍٟ ػدٔاْ فراح اط١ً ٘اشُ ػثد اٌزضا ادّد دظ١ٓ خٍثاص  

شٙد تٙاء ػثد  س٠دْٚ ػادي خض١ز  خٍٛد ػثد اٌزساق   فؤاد غاسٞ ِذّد ا٠ٗ ِمدَ خ١ز هللا  ادّد فزداْ ػٛدج 

شٙد شاوز وز٠ُ   س٠ٕة ػثد اٌثاطظ ِذّددا١ٌا ػثاص ػثد   ِز٠ُ ج١ًّ إتزا١ُ٘ دظ١ٓ ٘ادٞ ش١اع اطّاء ػادي ػثاص  

صادق جؼفز دظ١ٓ   ط١ف خاٌد ػثد اٌجثاررؤٜ ػٍٟ ِذظٓ   ٔٛرج شاوز جٛاد دالي صثاح غاسٞ  اط١ً خ١ًٍ جاطُ  

صفاء وز٠ُ دظ١ٓ  شٙد فالح جٛاد  ر٠ُ غاسٞ ٌؼ١ثٟ   ر٠اَ فٛسٞ ٔاصز  ا٠الف دظ١ٓ ٔص١ف  

ط١ثح لائد ج١شٟ  ض١اء ِذّد ػثد  ر٠ُ ِصطفٝ خاٌد   ر٠اَ ٌط١ف صثاح ا٠ٗ دظاْ دّشج 

ػثد اٌؼش٠ش ٔاصز  ض١اء ِذّد ػٍٟ س٘زج ػثاص دظٓ  را١ٔٗ ط١ٍّاْ ػداٞ  ا٠ٗ فالح ػثد اٌذظ١ٓ  
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جاِــؼــــح تغــــــــــداد 

اٌٍغـــــــــــــــاخ وٍــــــــ١ح 

  03/09/2016:  اٌظثدا١ٌَٛ 

 

                                                                    

 

 

 

االٔى١ٍشٞ   / األرضٟ :اٌطاتك                 (         4)         لاػح رلُ لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح          : ِىاْ اٌماػح             

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

إٌثز   –اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

إٌذٛ  -اٌزاتغ 

االٔى١ٍش٠ح لظُ اٌٍغح  

 إٌثز –اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

 إٌذٛ -اٌزاتغ 

لظُ اٌٍغح  االٔى١ٍش٠ح 

 إٌثز –اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح  االٔى١ٍش٠ح 

 اٌمٛاػد –اٌثأٟ 

 ادّد ِذّد جاطُ ٘د٠ً ػاِز دظ١ٓ ١ِٕز رطٛي ٠اط١ٓ ٔٛر خض١ز ِذّد   ػٍٟ ػثد اٌٙادٞ دظٓ ػال ١٘ثُ ١ٌٚد 

 أرجٛاْ ٔث١ً ػثد  ِزٚاْ دظ١ٓ ػٍٟ  ٔٛر صدٚاْ ػثد هللا  جثار دظٓ ػٍٟ ػٍٟ جاطُ ِذّد 

 إطّاػ١ً دظ١ٓ رجة  ِٙا ػثد اٌمادر ِذّد ا٠ٗ ثاِز شاوز  ػذراء جثار ػ١ٍٛٞ غفزاْ ػثد اٌزطٛي  

 دظٓ ٔاظُ دظ١ٓ  ِٙا ػثد اٌذظ١ٓ  دالي ١٘ثُ ػٍٟ  فزح ٚف١ك ست١ز  فزح ػٍٟ واظُ  

 دظ١ٓ دظٓ فزج  ِصطفٝ ػثد اٌظرار  ػش اٌد٠ٓ ِذّٛد  طزداْ دٕرٛع وزار ِزٚج خ١ًٍ طؼّح 

 س٘زاء داِد ػثد ِصطفٝ فزداْ وز٠ُ غفزاْ رضا ػط١ح  ِٕرظز طاٌُ لاطُ ِز٠ُ دظ١ٓ ػثد 

 صفا ػثد اٌىز٠ُ شٙاب  ادّد رساق ػ١ٍٛٞ  ِزٚاْ ػّاد ٔؼّح  ِٕٙد طرار جثز  ِز٠ُ رضا رش١د   

 ص١ٙة ػثد اٌٛ٘اب   ٔجالء ادّد ػثاص   اٌش٘زج ِذّد ِزٚج ػثدِٕٙد فالح ػثد  
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االٔى١ٍشٞ / األرضٟ :اٌطاتك                 (         5)         لاػح رلُ لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح          : ِىاْ اٌماػح                

   

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

إٌثز  –اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

 إٌذٛ -ثاٌثاي

لظُ اٌٍغح  االٔى١ٍش٠ح 

 اٌمٛاػد –اٌثأٟ 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

 إٌذٛ -ثاٌثاي

لظُ اٌٍغح  االٔى١ٍش٠ح 

 اٌمٛاػد –اٌثأٟ 

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

 إٌثز –اٌثاٌث 

ِزٚج ادّد طاٌُ   ّ٘اَ شاوز ػثد هللا لاطُ ذؼثاْ لاَ   ػث١ز خض١ز ػث١ض ادّد ٘ادٞ اتزا١ُ٘  اِجد خّاص ثاِز  

ِصطفٝ ػثد اٌٛدٚد   ٠ذ١ٝ ٌٛرٔض ٠ذ١ٝ ِذّد جاطُ ِذّد   غظك ِذّد صثار د١در ادّد ػثد اٌزضا أٔٛر طؼ١د ػش٠ش  

١ِظاء شاوز ِذّٛد   دػاء ج١ًّ صاٌخ صالح ػثد اٌذ١ٍُ   فاطّح اتزا١ُ٘ ٌفرح دظ١ٓ ِذّد جٙادٞ دظاْ ػٍٟ فاضً  

١ِؼاد لادر ػٍٟ   طارٖ رائد ِذّٛد ضذٝ ػّاد خاٌد   فاطّح د١در طا٘ز دا١ٌا ٚطاَ ٘اشُ رٌٝ ػثد اٌزساق ػٍٟ   

٘دٜ فاضً إتزا١ُ٘   طارٖ ط١ّز ِذّد ػّز ػٍٟ دظ١ٓ   فاطّح ػٍٟ ِذّددػاء ِٕٙد ِىٍف س٘زاء ػثد اٌذظ١ٓ  

  َ/ اوزَ ٔؼ١ُ ػطٛاْ ػش اٌد٠ٓ رػد ِج١د  ِذّد دظٓ طٛادٞ رطً ِٕذر ػثد اٌٙادٞ  ػثاص جثار جاطُ  

  ٘اجز داٚد طٍّاْ ِٕرظز ِٙدٞ ػثد   ِٕرظز ٘اشُ ِذّد زيد إحسان عبد األمير  ػثد اٌىز٠ُ ِذظٓ  

  رٌٝ ػثد اٌزساق ػٍٟ ٔٛرص رد١ُ ػٍٟ   ٘د٠ً ٚاثك ِز٠خ ضرغام محسن علوان  ػٍٟ دظٓ ٔا٠ف  
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االٔى١ٍشٞ   / األرضٟ :اٌطاتك                 (         6)         لاػح رلُ لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح          : ِىاْ اٌماػح           

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

االطر١ؼاب  –األٚي 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

إٌذٛ  -ثاٌثاي

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

 االطر١ؼاب –األٚي 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

 االطر١ؼاب -األٚي

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

 االطر١ؼاب –األٚي 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح 

 ذزجّحاي -ثأٟاي

دظٓ ػالء طاٌُ ِزٚج فائك فارص ػثد هللا ٔجُ ػثد هللا  فاطّح طؼد ٔاجٟ ٚالء ٘اشُ تالز  إطزاء طرار جثار

رافد ِذّد دظأٟ  س٘زاء ٔاصز طاٌة   ِثٕٝ ِذّد دظٓػّار ٔؼُ دظ١ٓ   اَ اٌث١ٕٓ ِشىٛر جز٠اْ 

دظٓ خاٌد ٔٛرٞ   ػٍٟ ػثد األ١ِز ٌط١ف ِذّد لاطُ ػثد ِذّد ادّد ػثد هللا   تزاء واظُ دظ١ٓ

د١در ػدٔاْ ٠اص  ػٍٟ ٔجُ ػثد هللا  ِزٚج ادّد ػثد هللا  د١ٕٓ شٙاب تدر 

ط١ف اتزا١ُ٘ ػٍٟ     ٘دٜ ٔث١ً ٔٛر   د١در إتزا١ُ٘ إطّاػ١ً 

ػثاص ٔافغ وزواْ     أرجٛاْ ٔث١ً ػثد   س٘زاء خاٌد ِج١د

ٚطاَ ػٍٟ خضز     دظٓ ٔاظُ دظ١ٓ   س٠اد ػّاد واًِ 

ادّد جثار لاطُ    س٘زاء داِد ػثد   صفا ٔٛفً ِذّد
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االٔى١ٍشٞ   / األرضٟ :اٌطاتك                 (         1)         لاػح رلُ لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح          : ِىاْ اٌماػح                 

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

اٌّظزد١ح   –اٌزاتغ 

 لظُ اٌٍغح اٌىزد٠ح 

 ذزجّح ػ١ٍّح –ثاٌث 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح  

إٌذٛ  -اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

 اٌّظزد١ح –اٌزاتغ 

لظُ اٌٍغح االطثا١ٔح  

 إٌذٛ -اٌثاٌث 

لظُ اٌٍغح االٔى١ٍش٠ح 

 اٌّظزد١ح –اٌزاتغ 

رأفد جٍٛب طؼّح  ادّد رساق  ٔجالء ادّد ػثاص  اط١ً ٘اشُ طؼدْٚ ِذظٓ ػش٠ش  إِٗ خ١ّض جظاَ  

ػٍٟ وز٠ُ لاطُ   ٔٛرص ػدٞ ِصطفٝ  رانيا سليمان  ا٠ح ثاِز شاوز  

غشٚاْ ف١صً طالع   ٘اجز ِج١د د١ّد  منير رسول  طزٜ جاطُ ِذّد ػٍٟ  

 لظُ اٌٍغح اٌىزد٠ح غفزاْ رضا ػط١ٗ  

 األدت١ح اٌرزجّح–راتغ 

  ٘د٠ً ػاِز دظ١ٓ  مروان حسين 

  ٠ّاِح ِش٘ز جزج١ض  ِٕار دظٓ رٚسٖ افزاط١اب ِج١د  وزار ِذّد جاطُ  

   ِٙا ػثد اٌمادر ِزٚج لاطُ دظ١ٓ  ِزٚاْ ػّاد ٔؼّح  

   ِصطفٝ ػثد اٌظرار   

   س٘زاء ػثاص   
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االٔى١ٍصٞ   / األزضٟ :اٌطاتك           (         3)         لاػح زلُ لعُ اٌٍغح االٔى١ٍص٠ح          : ِىاْ اٌماػح                         

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

االٔى١ٍص٠ح لعُ اٌٍغح 

إتداػ١ح   –اٌساتغ 

لعُ اٌٍغح االظثا١ٔح 

إٌثس  –اٌساتغ 

اٌىسد٠ح   لعُ اٌٍغح 

 إٌثس  –ثأٟ 

لعُ اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح 

اٌرسجّح   –اٌثأٟ 

لعُ اٌٍغح االظثا١ٔح 

 إٌثس –اٌساتغ 

لعُ اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح 

 إتداػ١ح –اٌساتغ 

زٚاء ػٍٟ دع١ٓ  ػٍٟ جثاز دعٓ  ا٠ٗ ظؼد دعٓ  ا١ِس طاٌة ػّساْ زا١ٔٗ ظ١ٍّاْ ػداٞ اتٛ اٌذعٓ ػثد اٌؼظ١ُ  

ش٘ساء جاظُ ِذّد فسح ٚف١ك شت١س  دعٓ ٔاظُ دع١ٓ  د٠ّا جٛاد ظٍّاْ زفً اتا١ُ٘ ِاٌه إِٗ خ١ّط جعاَ  

ش٘ساء ػٍٟ واًِ  وساز ظسداْ دٕرٛغ دع١ٓ دعٓ فسج  ػٍٟ ػدٔاْ فراح ش٘ساء ػثاض ػٍٛاْ إِٗ ادّد ػثد هللا  

ظأدزا جٛش٠ف غصٓ  ِٕرظس ظاٌُ لاظُ  دػاء ج١ًّ صاٌخ فؤاد غاشٞ ِذّد ش٠دْٚ ػادي خض١س  ا٠ٗ ثاِس شاوس 

ظساب ػثد إٌّؼُ  ١ِٕس زظٛي ٠اظ١ٓ  ش٘ساء داِد ػثد ِس٠ُ ج١ًّ إتسا١ُ٘  ش٠ٕة ػثد اٌثاظظ ِذّددا١ٔٗ خاٌد ِذّٛد 

ػرزاء جٛاد ػثاض ِسٚاْ دع١ٓ ػٍٟ  اتسا١ُ٘ ٌفرحفاطّح  ٔٛزٖ شاوس جٛاد شٙد فالح جٛاد دالي ١٘ثُ ػٍٟ 

غفساْ زضا ػط١ح  ِٙا ػثد اٌمادز ِذّد  فاطّح ػٍٟ ِذّد ض١اء ِذّد ػٍٟ  زظً ِاجد ِذعٓ 

غفساْ ش٠د خٍف  ِٙا ػثد اٌذع١ٓ  ِٕرظس ٘اشُ ِذّد ػٍٟ ػثد اٌٙادٞ  زٌٝ ػاِس ٚف١ك  
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االٔى١ٍصٞ   / األزضٟ :اٌطاتك                 (         4)         لاػح زلُ لعُ اٌٍغح االٔى١ٍص٠ح          : ِىاْ اٌماػح             

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

لعُ اٌٍغح االٔى١ٍص٠ح 

إتداػ١ح   –اٌساتغ 

لعُ اٌٍغح االظثا١ٔح 

إٌثس  –اٌساتغ 

االٔى١ٍص٠ح لعُ اٌٍغح  

 إتداػ١ح –اٌساتغ 

لعُ اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح 

اٌرسجّح   –اٌثأٟ 

لعُ اٌٍغح االظثا١ٔح 

األدب   -اٌثأٟ

لعُ اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح 

 إتداػ١ح –اٌساتغ 

٘د٠ً ػاِس دع١ٓ  دعٓ ػالء ظاٌُ  ٔٛز تاظُ جٛادٔٛز تاظُ فاضً  ادّد زشاق ػ١ٍٛٞ وساز ِذّد جاظُ 

٘د٠ً صالي ظاٌُ  ذٚ اٌفماز صالح   ٘د٠ً ٚاثك ِس٠خٔٛز ػثد اٌذ١ّد ػثد   ِآب ػٍٟ غاشٞ  

لعُ اٌٍغح االظثا١ٔح ِذّد ز٠اض ِذّد  

 اإلِالء  –األٚي 

٠ّاِح ِص٘س جسج١ط  زافد ِذّد دعأٟ  ػث١س خض١س ػث١طٔٛزض تدزٞ ػثد  

اثّاز ثاِس ػدٔاْ دعٓ خاٌد ٔٛزٞ  َ/ ػطٛاْ اوسَ ٔؼ١ُ ٔٛزض ػدٞ ِصطفٝ  ػثد هللا ٔجُ ػثد هللا ِسٚج ٔجُ ػثد هلل  

تعاَ جالي ظ١ٍّاْ د١دز ػدٔاْ ٠اض  ٘اجس داٚد ظٍّاْ ٘اجس ِج١د د١ّد  ػٍٟ ػثد األ١ِس ٌط١ف ِس٠ُ ٚػد ِٕؼُ 

ػٍٟ وس٠ُ لاظُ الزا شاوس تادٞ  طازق ٠اظ١ٓ جٛاد٘د٠س دّصج ػ١داْ  ػٍٟ ٔجُ ػثد هللا ١ِط اٌس٠ُ ِؤ٠د فسداْ  

غصٚاْ ف١صً طالع ٚظاَ ػٍٟ خضس   ٘د٠س صفاء دّصج   ٔجالء ادّد ػثاض  

ِذّد فاضً جثاز   ٘د٠س ػثد اٌىس٠ُ جادَ   ٔسجط ظؼدْٚ ِصتاْ  
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االٔى١ٍصٞ / األزضٟ :اٌطاتك                 (         5)         لاػح زلُ لعُ اٌٍغح االٔى١ٍص٠ح          : ِىاْ اٌماػح                 

   

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

لعُ اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح 

إتداػ١ح  –اٌساتغ 

لعُ اٌٍغح االظثا١ٔح 

 ذسجّح ػ١ٍّح -ٌثاٌثا

لعُ اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح 

 اٌصٛخ  –األٚي 

لعُ اٌٍغح االظثا١ٔح 

 ذسجّح ػ١ٍّح -ٌثاٌثا

لعُ اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح 

 اٌرسجّح  –اٌثاٌث 

لعُ اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح 

 اٌصٛخ –األٚي 

 ٘دٜ ٔث١ً ٔٛز اترٙاي لاظُ وس٠ُ  ِذّد ادّد ػثد هللا   إظساء ظراز جثازادّد ٘ادٞ اتسا١ُ٘ ِسٚج ِج١د د١ّد 

 دعٓ ٔاظُ دع١ٓ ادّد دع١ٓ خٍثاص    اَ اٌث١ٕٓ ِشىٛز د١دز ادّد ػثد اٌسضا ٔاد٠ح ظؼد لاظُ 

 ش٘ساء داِد ػثد اظ١ً خ١ًٍ جاظُ    د١دز إتسا١ُ٘ إظّاػ١ًدػاء ِٕٙد ِىٍف ٠اظس ٠ٛٔط ظاٌُ  

 ِسٚج فائك فازضا٠ثاز ظؼ١د ػثد    ش٘ساء خاٌد ِج١دزظً ِٕرز ػثد اٌٙادٞ  

 ا٠الف دع١ٓ ٔص١ف    ش٠اد ػّاد واًِ ِذّد جاظُ ِذّد  

 ا٠ٗ دعاْ دّصج    صفا ٔٛفً ِذّدػّس ػٍٟ دع١ٓ  

 جؼفس دسب خداَ    فاطّح ظؼد ٔاجٟ ٔٛزض زد١ُ ػٍٟ  

 د١ٕٓ ٘اشُ صاٌخ    ِثٕٝ ِذّد دعٓٚالء ٘اشُ تالس  
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االٔى١ٍصٞ   / األزضٟ :اٌطاتك                 (         6)         لاػح زلُ لعُ اٌٍغح االٔى١ٍص٠ح          : ِىاْ اٌماػح           

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

لعُ اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح 

اٌرسجّح  –اٌثاٌث 

 لعُ اٌٍغح اٌىسد٠ح 

 ٔظس٠اخ ٔمد  –ثاٌث 

لعُ اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح 

 اٌرسجّح –اٌثاٌث 

لعُ اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح   

 اٌرسجّح –اٌثاٌث 

ػثد اٌؼص٠ص ٔاصس ػٍٛاْ    ظازج اد٠ة تٙاء اٌد٠ٓ  ِذّد شاوس شاٖ ِساد خٍٛد ػثد اٌسشاق فاضً  

ػال ١٘ثُ ١ٌٚد    ظازج ظ١ّس ِذّد   د٠از ػاِس دع١ٓ  

 لعُ اٌٍغح اٌىسد٠ح زفً ػثد اٌىس٠ُ لاظُ  

 اٌٍغح اٌفازظ١ح –زاتغ  

غفساْ ػثد اٌسظٛي دع١ٓ    شٙد تٙاء ػثد اٌصادة  

فسح ػٍٟ واظُ    شٙد شاوس وس٠ُ  ِسٚج لاظُ دع١ٓ  زٔا زأفد ِٙدٞ  

ِسٚج خ١ًٍ طؼّح    صادق جؼفس دع١ٓ   زؤٜ ػٍٟ ِذعٓ  

ِس٠ُ دع١ٓ ػثد    صفاء وس٠ُ دع١ٓ   ز٠ُ غاشٞ ٌؼ١ثٟ  

ِس٠ُ زضا زش١د    ط١ثح لائد ج١شٟ   ز٠ُ ِصطفٝ خاٌد  

ِٕٙد فالح ػثد     ػثد اٌذ١ّد دع١ٓ  ش٠ٕة ظافس ِذّٛد  
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االٔى١ٍصٞ   / األزضٟ :اٌطاتك                 (         1)         لاػح زلُ لعُ اٌٍغح االٔى١ٍص٠ح          : ِىاْ اٌماػح                 

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ

لعُ اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح 

اٌرسجّح  –اٌثاٌث 

لعُ اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح  

اٌرسجّح  –اٌثاٌث 

اٌٍغح  االٔى١ٍص٠ح لعُ   

 اٌرسجّح –اٌثاٌث 

ِسٚج ادّد ظاٌُ    ِعائٟ  / أٔٛز ظؼ١د ػص٠ص  ٔٛز خض١س ِذّد  

ِٕٝ طٗ ادز٠ط    دعاْ ػٍٟ فاضً   ٔٛز ِٛفك ظٍّاْ  

١ِعاء شاوس ِذّٛد    زٌٝ ػثد اٌسشاق ػٍٟ   ش٘ساء ػٍٟ واًِ  

٘دٜ فاضً إتسا١ُ٘    ػثاض جثاز جاظُ    

   ػٍٟ دعٓ ٔا٠ف    
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االٔى١ٍصٞ   / األزضٟ :اٌطاتك                 (         9)         لاػح زلُ لعُ اٌٍغح االٔى١ٍص٠ح          : ِىاْ اٌماػح            

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

اٌ
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االَكهٛش٘   / األرضٙ :انطاتك                 (         3)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٛشٚح          : يكاٌ انماػح              

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

االَكهٛشٚح لظى انهغح 

انشؼز  -انزاتغ 

لظى انهغح االطثاَٛح 

ذزجًح لإََٛح  -انزاتغ

لظى انهغح  االَكهٛشٚح 

 انشؼز -انزاتغ 

 لظى انهغح االطثاَٛح
 ذزجًح لإََٛح -انزاتغ

 لظى انهغح  االَكهٛشٚح

 انشؼز -انزاتغ 

 لظى انهغح انكزدٚح 

االطرٛؼاب   –ثاَٙ 

دًٚا جٕاد طهًاٌ  كزار يذًد جاطى  ضٛاء يذًد ػهٙ  سْزاء جاطى يذًد اتزاْٛى ادًد ياجد اتٕ انذظٍ ػثد انؼظٛى  

 ػهٙ ػدَاٌ فراح يٛزسا يآب ػهٙ غاس٘  ػهٙ ػثد انٓاد٘ دظٍسْزاء ػهٙ كايم اّٚ يمدو خٛز هللا  ايُّ خًٛض جظاو  

 ػًاد َؼًح يزٔاٌ ػهٙ جثار دظٍ طاَدرا جٕسٚف غصٍ  دٛدر طهًاٌ يُٛف ايُّ ادًد ػثد هللا  

 لظى انهغح انكزدٚح يزٔج َجى ػثد هلل  فزح ٔفٛك ستٛز طٛثح طؼد ػثد انكزٚى  دظٍٛ ْاد٘ شٛاع اّٚ ثايز شاكز 

 ذزجًح لإََٛح –راتغ 

رٔسج افزاطٛاب يجٛد  يزٚى ٔػد يُؼى يُٛز رطٕل ٚاطٍٛ ػذراء جٕاد ػثاص  راَّٛ طهًٛاٌ ػدا٘ داَّٛ خاند يذًٕد 

 يزٔج لاطى دظٍٛ يالن ػهٙ دظٍٛ  يزٔاٌ دظٍٛ ػهٙ ػش اندٍٚ يذًٕد ػثٕد  سْزاء ػثاص ػهٕاٌ دالل ْٛثى ػهٙ 

 لظى انهغح االطثاَٛحيُٓد دًٛد٘ يٓأع يٓا ػثد انمادر يذًد غفزاٌ رضا ػطٛح  سُٚة ػثد انثاطظ يذًدرطم ياجد يذظٍ 
 ذزجًح لإََٛح -انزاتغ

 ادًد رساق ػهٕٛ٘يٛض انزٚى يؤٚد  يٓا ػثد انذظٍٛ  غفزاٌ ػهٙ دظٍٛ  شٓد فالح جٕاد رٔاء ػهٙ دظٍٛ  
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االَكهٛش٘   / األرضٙ :انطاتك                 (         4)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٛشٚح          : يكاٌ انماػح             

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

االَكهٛشٚح لظى انهغح 

انشؼز  -انزاتغ 

لظى انهغح االطثاَٛح 

ػهى انصٕخ  –أٔل 

لظى انهغح  االَكهٛشٚح 

 انشؼز -انزاتغ 

 لظى انهغح االطثاَٛح
 اطرٛؼاب -انثاَٙ 

 لظى انهغح  االَكهٛشٚح

 انشؼز -انزاتغ 

 لظى انهغح االطثاَٛح
 انشؼز -انثانث 

رطم يُذر ػثد انٓاد٘ دأد طهًاٌ دٕٚض  دظٍ ػالء طانى ْدٚز صفاء دًشج  ػثد هللا َجى ػثد هللا َجالء ادًد ػثاص 

سٚد ادظاٌ ػثد االيٛز  رأفد جهٕب طؼًح  رافد يذًد دظاَٙ ْدٚز ػثد انكزٚى جادو   ػهٙ ػثد األيٛز نطٛفَزجض طؼدٌٔ يشتاٌ 

لاطى شؼثاٌ لاطى طٛف يذًٕد َدٖ دظٍ خاند َٕر٘ ْدٚم ػايز دظٍٛ  َٓٗ ردٛى يذظٍ َٕر تاطى فاضم  

ػًز ػهٙ دظٍٛ ػهٙ كزٚى لاطى  طارِ ػثد انْٕاب  ْدٚم صالل طانى   َٕر ػثد انذًٛد ػثد  

َٕرص ردى ػهٙ غشٔاٌ فٛصم طالع طٛف اتزاْٛى ػهٙ ًٚايح يشْز جزجٛض   َٕرص تدر٘ ػثد  

 فزاص طايٙ طهًاٌ  الرا شاكز تاد٘ اثًار ثايز ػدَاٌ  َٕرص ػد٘ يصطفٗ  

 كزار ػثد انزدًٍ  يصطفٗ يذًد ْالل تظاو جالل طهًٛاٌ  ْاجز يجٛد دًٛد  

 يذًد خضٛز طهطاٌ  ٔطاو ػهٙ خضز دظٍ ػثد انكزٚى دظٍ  ْدٚز دًشج ػٛداٌ  
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االَكهٛش٘ / األرضٙ :انطاتك                 (         5)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٛشٚح          : يكاٌ انماػح                 

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

انرزكٛثٙ  -انثانث 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

 انشؼز -انزاتغ 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

اطرٛؼاب  -انثاَٙ 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

انرزكٛثٙ  -انثانث 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

اطرٛؼاب   -انثاَٙ

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

 انرزكٛثٙ -انثانث 

ػهٙ جاطى يذًد  سْزاء دايد ػثدرٚى غاس٘ نؼٛثٙ   أرجٕاٌ َثٛم ػثد يذًد فاضم جثار  ادًد دظٍٛ خهثاص  

* يزٔج خهٛم طؼًح طارِ ثائز ػدَاٌرٚى يصطفٗ خاند   إطًاػٛم دظٍٛ رجة يزٔج يجٛد دًٛد  ادًد فزداٌ ػٕدج  

يزٚى دظٍٛ ػثد  طارِ رائد يذًٕدسْزج ػثاص دظٍ   اّٚ طؼد دظٍَادٚح طؼد لاطى  اطٛم خهٛم جاطى  

َٕر خضٛز يذًد  صفا ػثد انكزٚى طارج طًٛز يذًد   جٛٓاٌ طانة ٕٚطفٚاطز َٕٚض طانى اٚثار طؼٛد ػثد  

َٕر صدٔاٌ ػثد هللا   صٓٛة ػثد انْٕاب شٓد تٓاء ػثد   دظٍ َاظى دظٍٛ  اّٚ فالح ػثد انذظٍٛ  

َٕر يٕفك طهًاٌ  ػثٛز خضٛز ػثٛض صفاء كزٚى دظٍٛ   دظٍٛ دظٍ فزج  *  جُاٌ اتزاْٛى خهٛم 

ْشار خهٛم اطًاػٛم   غظك يذًد صثار طٛثح لائد جٛشٙ   خاند جًال دظٍ  خهٕد ػثد انزساق فاضم 

دالل ْٛثى ػهٙ  فاطًح اتزاْٛى نفرح ػال ْٛثى ٔنٛد  دػاء جًٛم صانخ رؤٖ ػهٙ يذظٍ  
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االَكهٛش٘   / األرضٙ :انطاتك                 (         6)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٛشٚح          : يكاٌ انماػح          

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

انرزكٛثٙ  -انثانث 

االَكهٛشٚح لظى انهغح 

 اطرٛؼاب -انثاَٙ 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

 انمٕاػد -األٔل 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

انرزكٛثٙ  -انثانث 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

اطرٛؼاب  -انثاَٙ 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

 انمٕاػد -األٔل 

 يثُٗ يذًد دظٍ  جٕادطارق ٚاطٍٛ يزٔج ادًد طانى  إطزاء طرار جثار  فاطًح ػهٙ يذًدػذراء جٕاد ػثاص  

 يذًد لاطى ػثد  ْاجز دأد طهًاٌيٛؼاد لادر ػهٙ   تزاء كاظى دظٍٛ  يذًد دظٍ طٕاد٘ كزار يذًد جاطى  

 يزٔج ادًد ػثد هللا  دظاٌ ػهٙ فاضم ْدٖ فاضم ػثد   سْزاء خاند يجٛد  يُرظز ْاشى يذًد  يظائٙ / إَٔر طؼٛد ػشٚش 

 ْدٖ َثٛم َٕر ػهٙ كزٚى لاطى   سٚاد ػًاد كايم  ْدٚم ٔاثك يزٚخ دظاٌ ػهٙ فاضم  

 يزٔج فائك فارص غشٔاٌ فٛصم طالع   صفا َٕفم يذًد  ٚذٛٗ نٕرَض ٚذٛٗسْزاء ػثد انذظٍٛ  

  كزار ػثد انزدًٍ    اترٓال لاطى كزٚى طٛثح ػثاص طُٛد  

     / اكزو َؼٛى ػطٕاٌػثاص جثار جاطى 

     دظاو يذًٕد يُصٕر ػهٙ طؼدٌٔ ػثد  
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جايــؼــــح تغــــــــــذاد 

كهــــــــٛح انهغـــــــــــــــاخ 

 06/09/2016:  نثالثاء انٕٛو ا

 

 

 

 

 

 

 

االَكهٛش٘   / األرضٙ :انطاتك           (         3)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٛشٚح          : يكاٌ انماػح                         

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

االَكهٛشٚح لظى انهغح 

حمٕق إَظاٌ  –أٔل 

لظى انهغح االطثاَٛح 

اَشاء   –انثاَٙ 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

 اإلَشاء –أٔل 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

انتزجًح  –انزاتغ 

لظى انهغح االطثاَٛح 

حمٕق اَظاٌ  –أٔل 

لظى انهغح االطثاَٛح 

 تزجًح ادتٛح –راتغ 

اّٚ يمذو خٛز هللا ػثذ هللا َجى ػثذ هللا ػذراء جٕاد ػثاص   حظٍيثُٗ يحًذ رافذ يحًذ حظاَٙ  رحًح طايٙ يخهف

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

 اإلَشاء –أٔل 

راَّٛ طهًٛاٌ ػذا٘  ػهٙ ػثذ االيٛز نطٛفكزار يحًذ جاطى   يالن يحًذ ػاصٙ طّ يحًذ َاجٙ  

ػثاص ػهٕاٌ سْزاء ػهٙ َجى ػثذ هللا يزٔاٌ ػًاد َؼًّ  ْذٖ َثٛم َٕر  إطزاء طتار جثار 

لظى انهغح االطثاَٛح  تزاء كاظى حظٍٛ 

 حاطثاخ –انثاَٙ 

 سٚذٌٔ ػادل خضٛز ْذٚز ػثذ انكزٚى   

سُٚة ػثذ انثاطظ   ْذٚم ػايز حظٍٛ   طٛثح احًذ يحظٍ  حٛذر إتزاْٛى إطًاػٛم 

 يزِٔ ػثذ انشْزِ  يزٔج يجٛذ حًٛذ  طّ يحًذ َاجٙ  سْزاء خانذ يجٛذ

يصطفٗ فزحاٌ كزٚى    احًذ جثار لاطى   سٚاد ػًاد كايم 

      صفا َٕفم يحًذ
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جايــؼــــح تغــــــــــذاد 

كهــــــــٛح انهغـــــــــــــــاخ 

 06/09/2016:  نثالثاء انٕٛو ا

 

 

 

 

 

 

االَكهٛش٘   / األرضٙ :انطاتك                 (         4)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٛشٚح          : يكاٌ انماػح             

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

انثانث َحٕ تماتهٙ  

لظى انهغح االطثاَٛح 

  ثانث َظزٚاخ نغح

كزدٚح  لظى انهغح ال

حاطثاخ   –ثاَٙ 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

انثانث َحٕ تماتهٙ 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

 انثاَٙ إَشاء 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

  انثانث َحٕ تماتهٙ

سْزاء جاطى يحًذ   أرجٕاٌ َثٛم ػثذ *  طٛثح لاد جٛشٙ  ايٛز طانة ػًزاٌ حٛذر احًذ ػثذ انزضا اتتٓال لاطى كزٚى  

غفزاٌ رضا ػطٛح   حظٍ َاظى حظٍٛ*  ػال ْٛثى ٔنٛذ  دًٚا جٕاد طهًاٌ دػاء يُٓذ يكهف اٚثار طؼٛذ ػثذ  

كزار يحًذ جاطى   سْزاء حايذ ػثذػهٙ جاطى يحًذ   يحًذ جاطى يحًذ اّٚ فالح ػثذ انحظٍٛ  

كزدٚح  لظى انهغح الػش انذٍٚ رػذ يجٛذ  خهٕد ػثذ انزساق فاضم  

 َحٕ تماتهٙ –راتغ  

يزٔاٌ ػًاد َؼًح   طارِ ثائز ػذَاٌيحًذ ػثاص حُش  

َزجض طؼذٌٔ يشتاٌ   صٓٛة ػثذ انْٕاب يزٔج خهٛم طؼًح   يزٔج لاطى حظٍٛ َٕرص رحٛى ػهٙ دانٛا ػثاص ػهٙ  

احًذ رساق ػهٕٛ٘  رٚى غاس٘ نؼٛثٙ  

يادج يهغاج  / َثز 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

 انثاَٙ إَشاء

ْذٚم ػايز حظٍٛ   فاطًح ػهٙ يحًذاتٕ انحظٍ ػثذانؼظٛى 

  / اكزو َؼٛى ػطٕاٌ اّٚ ثايز شاكز   ْاجز دأد طهًاٌ طارِ طًٛز يحًذ  

  حظاو يحًٕد داَٛح خانذ يحًٕد    صفاء كزٚى حظٍٛ  
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جايــؼــــح تغــــــــــذاد 

كهــــــــٛح انهغـــــــــــــــاخ 

 06/09/2016:  نثالثاء انٕٛو ا

 

 

 

 

 

االَكهٛش٘ / األرضٙ :انطاتك                 (         5)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٛشٚح          : يكاٌ انماػح                 

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

انثانث َحٕ تماتهٙ 

لظى انهغح االَكهٛشٚح 

 انثاَٙ حاطثاخ

االَكهٛشٚح لظى انهغح  

انثانث َحٕ تماتهٙ 

لظى انهغح االَكهٛشٚح  

 انثانث َحٕ تماتهٙ

 يحًذ فاضم جثار يزٔج احًذ طانى   سْزاء حايذ ػثذ ايجذ خًاص ثايز  

  يٛؼاد لادر ػهٙ    إَر طؼٛذ ػشٚش  

  ْذٖ فاضم اتزاْٛى    حظاٌ ػهٙ فاضم  

  دأد طهًاٌ حٕٚض    رنٗ ػثذ انزساق ػهٙ  

  ػهٙ كزٚى لاطى    سْزاء ػثذ انحظٍٛ  

  غشٔاٌ فٛصم طالع    طٛثح ػثاص طُٛذ  

  فزاص طايٙ طهًاٌ    ػثاص جثار جاطى  

  كزار ػثذ انزحًٍ    ػهٙ طؼذٌٔ ػثذ  
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جايــؼــــح تغــــــــــداد 

كهــــــــٍح انهغـــــــــــــــاخ 

 07/09/2016:  رتؼاءانٍٕو األ

 

 

 

 

 

 

 

االَكهٍشي   / األرضً :انطاتك                 (         3)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٍشٌح          : يكاٌ انماػح              

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

االَكهٍشٌح لظى انهغح 

انرٕاصهً   –انزاتغ 

لظى انهغح االطثاٍَح 

ػهى نغح    –انزاتغ 

كزدٌح  لظى انهغح ال

ػهى انهغح   –راتغ 

لظى انهغح  االَكهٍشٌح 

انرٕاصهً  –انزاتغ 

لظى انهغح االطثاٍَح 

  E -األٔل 

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

 انرٕاصهً –انزاتغ 

كزار يذًد جاطى   ػهً ػثد األيٍز نطٍفطارِ ػثاص جًال   آرٌاٌ طارق ػهً اكثز هللا اٌّ يمدو فٍش اتٕ انذظٍ ػثد انؼظٍى  

يذًٕد دظٍٍ كاظى  ػهً َجى ػثد هللا  طزاب ػثد انًُؼى   اٌّ ػصاو ػهً كٍكح  دظٍٍ ْادي شٍاع ايُّ خًٍض جظاو  

يزٔاٌ ػًاد َؼًح   طٍثح طؼد ػثد انكزٌى   رٔسِ افزاطٍاب يجٍد شًض يُؼى صادق اٌّ ثايز شاكز  

لظى انهغح االطثاٍَح ػذراء جٕاد ػثاص   يزٔج لاطى دظٍٍ دأدػهً جثار دظٍ  تظًح يظفز لاطى  

 اطرٍؼاب -انثانث 

يزٌى ٔػد يُؼى  

كزدٌح  لظى انهغح الفزح ٔفٍك ستٍز  دالل ٍْثى ػهً  

 نغح ػزتٍح –ثاًَ 

يُٓد دًٍدي يٓأع   رطم يُذر ػثد انٓاديػش اندٌٍ يذًٕد  

يٍض انزٌى يؤٌد  ػًز ػهً دظٍٍ غفزاٌ رضا ػطٍح   دًٌا جٕاد طهًاٌ يُرظز طانى لاطى رطم ياجد يذظٍ  

َجالء ادًد ػثاص   غفزاٌ سٌد خهف  ػهً ػدَاٌ فراح  يزٔاٌ دظٍٍ ػهً سْزاء جاطى يذًد  

َزجض طؼدٌٔ يشتاٌ   غفزاٌ ػهً دظٍٍ  فؤاد غاسي يذًد  ادًد رساق ػهٍٕي  سْزاء ػهً كايم  
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جايــؼــــح تغــــــــــداد 

كهــــــــٍح انهغـــــــــــــــاخ 

 07/09/2016:  رتؼاءانٍٕو األ

 

 

 

 

 

 

االَكهٍشي   / األرضً :انطاتك                 (         4)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٍشٌح          : يكاٌ انماػح             

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

انرٕاصهً   –انزاتغ 

انهغح االطثاٍَح لظى 

نغح ػزتٍح     –انثاًَ 

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

 انرٕاصهً –انزاتغ 

لظى انهغح االطثاٍَح 

 نغح ػزتٍح    –انثاًَ 

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

 فزَظً –األٔل 

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

 انرٕاصهً –انزاتغ 

يذًد خضٍز طهطاٌ   سْزاء خاند يجٍديصطفى يذًد ْالل   ًٌايح يشْز جزجٍض حسن عالء سالم َٕر تاطى فاضم  

يذًد فاضم جثار   يزٔج ادًد ػثد هللايزٌى اًٌٍ ػادل اثًار ثايز ػدَاٌ   ذو الفقار صالحَٕرص تدري ػثد  

يزٔج يجٍد دًٍد   ٔطاو ػهً خضز  دظٍ ػثد انكزٌى دظٍ  رافد محمد حساني َٕرص ػدي يصطفى  

َادٌح طؼد لاطى   اَظاو َجى خهف دٍٍُ ػثد انجثار ذمً  محمد ناجي طه ْاجز يجٍد دًٍد  

  رطم يُذر ػثد  رأفد جهٕب طؼًح  حسن خالد نوري ْدٌز دًشج ػٍداٌ  

  ػش اندٌٍ رػد ػهً كزٌى لاطى   طارج ػثد انْٕاب راكاٌْدٌز صفاء دًشج  

   غشٔاٌ فٍصم طالع  طٍف اتزاٍْى ػهً ْدٌز ػثد انكزٌى جادو  

   كزار ػثد انزدًٍ  ػثاص َافغ كزكاٌ ْدٌم ػايز دظٍٍ  
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جايــؼــــح تغــــــــــداد 

كهــــــــٍح انهغـــــــــــــــاخ 

 07/09/2016:  رتؼاءانٍٕو األ

 

 

 

 

 

 

االَكهٍشي / األرضً :انطاتك                 (         5)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٍشٌح          : يكاٌ انماػح                 

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

يمانح  –انثانث 

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

 ػزتً –انثاًَ  

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

 يمانح –انثانث 

لظى انهغح االَكهٍشٌح   

 يمانح –انثانث 

ػهً دظٍ َاٌف    طارج ادٌة تٓاء اندٌٍ  ادًد يذًد جاطىادًد دظٍٍ خهثاص  

يزٔج ادًد طانى    صادق جؼفز دظٍٍ   دظٍ َاظى دظٍٍ ادًد فزداٌ ػٕدج  

يصطفى ػثد انٕدٔد    صفاء كزٌى دظٍٍ   دظٍٍ دظٍ فزج اطٍم خهٍم جاطى  

يٍؼاد لادر ػهً    طٍثح لائد جٍشً   سْزاء دايد ػثداٌثار طؼٍد ػثد  

   و / ايجد خًاص ثايز    فاطًح دٍدر طاْزاٌالف دظٍٍ َصٍف  

   دظاٌ ػهً فاضم   اٌّ دظاٌ دًشج 

   رنى ػثد انزساق ػهً  انزساق فاضم خهٕد ػثد 

   ػثاص جثار جاطى   رٌى غاسي نؼٍثً 
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جايــؼــــح تغــــــــــداد 

كهــــــــٍح انهغـــــــــــــــاخ 

 07/09/2016:  رتؼاءانٍٕو األ

 

 

 

 

 

 

االَكهٍشي   / األرضً :انطاتك                 (         6)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٍشٌح          : يكاٌ انماػح           

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

االَكهٍشٌح لظى انهغح 

 انصٕخ –انثاًَ  

لظى انهغح االَكهٍشٌح  

 انصٕخ –انثاًَ  

لظى انهغح االَكهٍشٌح  

 انصٕخ –انثاًَ  

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

 انصٕخ –انثاًَ  

 دظاو يذًٕد يُصٕر فاطًح دٍدر طاْز   سْزاء ايٍز ادًد   ادًد يذًد جاطى 

 ػهً ػادل دٌُٕ  يذًد فاطًح ػهً  سْزاء دايد ػثد  أرجٕاٌ َثٍم ػثد 

  يذًد دظٍ طٕادي   طارِ رائد يذًٕد  اطًاػٍم دظٍ ػٕاد 

  يُرظز ْاشى يذًد   صفا ػثد انكزٌى شٓاب   آٌاب يذظٍ صاتظ 

  ْدٌم ٔاثك يزٌخ   صٍٓة ػثد انْٕاب   اٌّ ضزار يذًٕد 

  ٌذٍى نٕرَض ٌذٍى  ػثٍز خضٍز ػثٍض   جٍٓاٌ طانة ٌٕطف 

  طارِ طًٍز يذًد  غظك يذًد صثار   دظٍ َاظى دظٍٍ 

  اكزو َؼٍى ػطٕاٌ   فاطًح اتزاٍْى نفرح   دظٍٍ دظٍ فزج 
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جايــؼــــح تغــــــــــذاد 

كهــــــــٍح انهغـــــــــــــــاخ 

 08/09/2015:  خًٍضانٍٕو ال

 

 

 

 

 

 

 

االَكهٍشي   / األرضً :انطاتك                 (         3)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٍشٌح          : يكاٌ انماػح              

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

االَكهٍشٌح لظى انهغح 

انهغح  -انزاتغ 

لظى انهغح االطثاٍَح 

 حاطثاخ  –أٔل 

انكزدٌح  لظى انهغح 

اَشاء   –انثاًَ 

لظى انهغح  االَكهٍشٌح 

انهغح  -انزاتغ 

لظى انهغح االطثاٍَح 

إَشاء   –انثانث 

لظى انهغح  االَكهٍشٌح 

 انهغح -انزاتغ 

يزٔاٌ ػًاد َؼًح   حٍذر احًذ ػثذ انزضاػذراء جٕاد ػثاص  ػهً ػذَاٌ فتاح  ػهً ػثذ األيٍز  اتٕ انحظٍ ػثذ انؼظٍى  

يزٌى ٔػذ يُؼى  ػش انذٌٍ يحًٕد    ايُّ خًٍض جظاو  

انكزدٌح  لظى انهغح  اٌح ثايز شاكز 

 نغح ػزتٍح   –نثانثا

يالن ػهً حظٍٍ   غفزاٌ رضا ػطٍح 

لظى انهغح االطثاٍَح غفزاٌ ػهً حظٍٍ  طؼذٌٔ يحظٍ ػشٌش   دالل ٍْثى ػهً 

 نغح ػزتٍح –انثانث 

يٍض انزٌى يؤٌذ  

َجالء احًذ ػثاص  يحًذ احًذ ػثذ هللا كزار يحًذ جاطى    رنى ػايز ٔفٍك 

انكزدٌح  لظى انهغح  سْزاء جاطى يحًذ 

 يمانح   –انزاتغ

َزجض طؼذٌٔ يشتاٌ  دالل صثاح غاسي  يآب ػهً غاسي 

َٕر تاطى فاضم   يحًذ رٌاض يحًذ  رٔسِ افزاطٍاب يجٍذ   كايم سْزاء ػهً 

َٕرص تذري ػثذ   يحًٕد حظٍٍ كاظى    طٍثح طؼذ ػثذ انكزٌى 
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االَكهٍشي   / األرضً :انطاتك                 (         4)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٍشٌح          : يكاٌ انماػح             

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

انهغح  -انزاتغ 

لظى انهغح االطثاٍَح 

يمانح  –انزاتغ 

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

 حاطثاخ -األٔل 

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

فزَظً  -انثاًَ 

لظى انهغح االَكهٍشٌح  

 انهغح -انزاتغ 

أثًار ثايز ػذَاٌ   احًذ يحًذ جاطىطايً يخهف رحًح  حظٍٍ ْادي شٍاعَٕرص ػذي يصطفى  

تظاو جالل طهًٍاٌ    حظٍٍ حظٍ فزج  سْزاء ػثاص ػهٕاٌْاجز يجٍذ حًٍذ  

غشٔاٌ فٍصم طالع    سْزاء حايذ ػثذ  فزح ٔفٍك ستٍزْذٌز حًشج ػٍذاٌ  

يزٔج يجٍذ حًٍذ    طارِ ثائز ػذَاٌ  يزٔاٌ حظٍٍ ػهًْذٌز ػثذ انكزٌى جادو  

َادٌح طؼذ لاطى    صٍٓة ػثذ انْٕاب  احًذ رساق ػهٍٕي ْذٌم صالل طانى  

   َٕر تاطى جٕاد  ْذٌم ػايز حظٍٍ  

   اكزو َؼٍى ػطٕاٌ    

   ْاجز دأد طهًاٌ   

 

 

 

 



 University  of  Baghdad 

College  of  Languages 

 
 

 

  
 

جايــؼــــح تغــــــــــذاد 

كهــــــــٍح انهغـــــــــــــــاخ 

 08/09/2015:  خًٍضانٍٕو ال

 

 

 

 

 

 

االَكهٍشي / األرضً :انطاتك                 (         5)         لاػح رلى لظى انهغح االَكهٍشٌح          : يكاٌ انماػح                 

 

ن 
شــــــثــــــــــــــــــــا

ان

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

 انشؼز  -انثانث

لظى انهغح االَكهٍشٌح  

 انؼزتً  -انثانث

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

 انشؼز  -انثانث

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

 انؼزتً  -انثانث

لظى انهغح االَكهٍشٌح 

  انشؼز  -انثانث

ايجذ خًاص ثايز   ْشار خٍم إطًاػٍمطارج طًٍز يحًذ احًذ حظٍٍ خهثاص   احًذ حظٍٍ خهثاص  

حظاٌ ػهً فاضم  يزٔج احًذ طانى  صادق جؼفز حظٍٍ  اٌّ فالح ػثذ انحظٍٍ   احًذ فزحاٌ ػٕدج  

سْزاء ػثذ انحظٍٍ  يٍؼاد لادر ػهً  صفاء كزٌى حظٍٍ  رٌى يصطفى خانذ   اطٍم خهٍم جاطى  

يزٔج احًذ طانى   ػهً جاطى يحًذ صادق جؼفز حظٍٍ   اٌثار طؼٍذ ػثذ  

يصطفى ػثذ انٕدٔد   * يزٔج خهٍم طؼًحصفاء كزٌى حظٍٍ   اٌالف حظٍٍ َصٍف  

   ػهً جاطى يحًذ   جُاٌ اتزاٍْى خهٍم 

   يجتثى نٕاء ػثذ هللا   خهٕد ػثذ انزساق فاضم 

   يزٔج خهٍم طؼًح   نؼٍثً رٌى غاسي 

 
           


