
 ّاع جاِعح اٌمادع١ح                                      االِرذأاخ إٌٙائ١ح                                         لغُ عٍُ االجر
 ادلشدٍح : اٌثاٌثح                                       1026-1025و١ٍح االداب                                      ٌٍعاَ اٌذساعٟ 

 ذص١ُّ حبث ادج : اٌٍجٕح االِرذا١ٔح                                                                                                         ادل
 اٌذسجح إٌٙائ١ح  دسجح اٌذٚس اٌثأٟ اٌذسجح إٌٙائ١ح  االِرذاْ إٌٙائٟ دسجح اٌغعٟ اعُ اٌطاٌة خ

 وراتح سلّا وراتح  سلّا وراتح  سلّا وراتح سلّا ورا سلّا
          00 ٘اؽُ اهلل عثذ أثري 2
          18 جاعُ ثاتد امحذ 1
          01   عٍٟ دخ١ً أمحذ 0
          19 حمّذ واظُ عٍٟ أمحذ 4
          19 ستخ عٛجيً امحذ 5
          15 فاظً ِعني امحذ 6
          17 عٍّاْ احلغني عثذ أسؽذ 7
          01 ِىطٛف صث١خ أص٘اس 8
          8 عثذ ِاجذ أص٘اس 9

          16 اهلل عثذ عذاٞ اعاِح 20
          00 جاعُ داِذ اعرربق 22
          02 واظُ طاٌة إعشاء 21
          00 عثاط وش٠ُ إعشاء 20
          16 طاٌة داِذ أععذ 24
          25 ٔعّح واطع أععذ 25
          04 عطؾاْ عادي اصفاد 26
          ــــ /فصً  واًِ عم١ً أص١ً 27
          11 مح١ذاْ عثاط اوشاَ 28
          02 تشٟ٘ دغني أوشَ 29
          17  عثذ حمغٓ أوشَ 10
          18 سصاق ععذْٚ آالء 12
          05 ٘اؽُ عٍٟ آالء 11
          16 ٔاصش وش٠ُ أجمذ 10
          00 داخً ععذ إِٔٗ 14
          05 دغٓ فالح إِٔٗ 15
          02 دامت ؽاوش اِٛاج 16
          12 دغٓ سظ١ٛٞ أِري 17
          05 ادلٙذٞ عثذ صالح اِري 18

 سئ١ظ اٌمغُ : َ.د.عالء جٛاد واظُ                                                                     فاُ٘ حمغَٓ.د. ِؤ٠ذ ِذسط ادلادج : 



 ّاع جاِعح اٌمادع١ح                                      االِرذأاخ إٌٙائ١ح                                         لغُ عٍُ االجر
 ادلشدٍح : اٌثاٌث                                     1026-1025ٌٍعاَ اٌذساعٟ                                  و١ٍح االداب     

 ذص١ُّ حبثادج : اٌٍجٕح االِرذا١ٔح                                                                                                         ادل
 اٌذسجح إٌٙائ١ح  دسجح اٌذٚس اٌثأٟ اٌذسجح إٌٙائ١ح  االِرذاْ إٌٙائٟ دسجح اٌغعٟ اٌطاٌة اعُ خ

 وراتح سلّا وراتح  سلّا وراتح  سلّا وراتح سلّا ن اسلّ
          18 د٠ٚش عٍٟ أِري 19
          01 عثذ ٘اؽُ أمياْ 00
          01  ؽالوٗ حي١ٝ إ٠ٙاب 02
          01 عؾ١ؼ عاجً تاعُ 01
          02 عثٛد عٛادٞ تذس 00
          01 لٕذ عٍٛاْ تذٚس 04
          19 دغْٛ عثاط اهلل تشواخ 05
          ــــ /اعرعافح عاسف لذطاْ تؾاس 06
          16 تذس واطع تؾائش 07
          10 جرب احلّضج عثذ تؾشٜ 08
          16 ِاٌه احلغني عثذ تٙاء 09
          05 ِريٞ عالَ ت١ذاء 40
          02 خعش االِري عثذ ت١ذاء 42
          16 حمّذ جاعُ ذثاسن 41
          15 ذمٜٛ ٌط١ف وع١ُ  40
          16 حمّذ جثاس ذىرُ 44
          00 دغٓ فالح ذٙأٟ 45
          16 جاعُ عّاس جاعُ 46
          01 عث١ذ عاِٟ جعفش 47
          10 اهلل عثذ حمّذ جٕاْ 48
          16 ٔعاط ٚد١ذ ج١اد 49
          10 ساظٟ اهلل عثذ دامت 50
          18 ِاٌه ٔاظُ دغاَ 52
          02 خ١ًٍ مح١ذ دغٓ 51
          17 غشواْ د٠ٕاس دغٓ 50
          10 دغٓ ف١ٍخ دغٓ 54
          17 اتشا١٘ثُ خ١ًٍ دغٕني 55
          12 حمّذ جاعُ دغني 56

 سئ١ظ اٌمغُ : َ.د.عالء جٛاد واظُ                                                                   حمغٓ فاُ٘ ِؤ٠ذ. د.َِذسط ادلادج :  



 ّاع جاِعح اٌمادع١ح                                      االِرذأاخ إٌٙائ١ح                                         لغُ عٍُ االجر
 ادلشدٍح : اٌثاٌثح                                      1026-1025و١ٍح االداب                                      ٌٍعاَ اٌذساعٟ 

 ذص١ُّ حبث اجرّاعٟادج : اٌٍجٕح االِرذا١ٔح                                                                                                         ادل
 اٌذسجح إٌٙائ١ح  دسجح اٌذٚس اٌثأٟ اٌذسجح إٌٙائ١ح  االِرذاْ إٌٙائٟ دسجح اٌغعٟ اعُ اٌطاٌة خ

 وراتح سلّا وراتح  سلّا وراتح  سلّا وراتح سلّا ورا سلّا
          19 حمٟ عا٘ش دٕاْ 57
          00 ٘ادٞ أمحذ دٕني 58
          01 ٘ادٞ تٙاء دٛساء 59
          02 احلغني عثذ مج١ً دٛساء 60
          17 دغني عٍٟ دٛساء 62
          00 عزاب واظُ دٛساء 61
          15 داِذ ؽاوش د١ذس 60
          16 ؽعٍٛن ؽاوش د١ذس 64
          18 أمحذ عاِش د١ذس 65
          17 واظُ عثاط د١ذس 66
          19  ِٕاف عثذ د١ذس 67
          16 واظُ عّشاْ د١ذس 68
          01 اهلل عثذ فشداْ د١ذس 69
          16 دغني وش٠ُ د١ذس 70
          19 ِشاد ٔع١ُ د١ذس 72
          01 وش٠ُ ٚعاَ د١ذس 71
          02 حمّذ ٚايل مخائً 70
          15 خٍف مج١عح دعاء 74
          00 اهلل عثذ صث١خ دعاء 75
          ــــ /اعرعافح  عذاٞ عٍٟ دعاء 76
          19 سد١ُ ٔاجخ دعاء 77
          02 جٛاد واظُ دِٛع 78
          16 جاعُ ِىٟ اٌفماس رٚ 79
          01 جثاس اٌغراس عثذ سجاء 80
          02  عثادٞ واًِ سداب 82
          18 دعثٛي ؽاوش سعاٌح 81
          01 جاعُ دغٓ سعً 80
          15 عٛدج عثذ صثاح سعً 84

 سئ١ظ اٌمغُ : َ.د.عالء جٛاد واظُ                                                                 ِؤ٠ذ فاُ٘ حمغٓ   َ.د.ِذسط ادلادج :



 ّاع جاِعح اٌمادع١ح                                      االِرذأاخ إٌٙائ١ح                                         لغُ عٍُ االجر
   ادلشدٍح : اٌثاٌثح                                     1026-1025و١ٍح االداب                                      ٌٍعاَ اٌذساعٟ 

 ذص١ُّ حبثادج : اٌٍجٕح االِرذا١ٔح                                                                                                         ادل
 اٌذسجح إٌٙائ١ح  دسجح اٌذٚس اٌثأٟ اٌذسجح إٌٙائ١ح  االِرذاْ إٌٙائٟ دسجح اٌغعٟ اعُ اٌطاٌة خ

 وراتح سلّا وراتح  سلّا وراتح  سلّا وراتح سلّا ورا سلّا
          16 دغني اٌىش٠ُ عثذ سعٛي 85
          01 فعً خاٌذ سفً 86
          01 دغٓ دامت سل١ح 87
          02 خضعً ر٠اب سٔا 88
          02 عثذ جنُ  اٌىش٠ُ عثذ سٚاء 89
          10 عثذ حمغٓ سٚاء 90
          02 داخً عثذ جنُ سٚاء 92
          02 دغني ٔصري سٚٔك 91
          02 جثاس مح١ذ س٠اَ 90
          18 جاتش عاِٟ سئاَ 94
          00 ِٛجذ ؽا٠ع س٠اَ 95
          06 دغٓ ٔع١ُ س٠اَ 96
          19 جاعُ صائة س٠ُ 97
          02 ٔعّح دسب صِٓ 98
          00 طاسػ تٍٙٛي ص٘شاء 99

          00 عث١ذ دغني ص٘شاء 200
          00 ٘ادٞ دغني ص٘شاء 202
          05 واًِ سعذ ص٘شاء 201
          02 حمّٛد عٍٟ ص٘شاء 200
          00 عالٚٞ لادس ص٘شاء 204
          01 جن١ة حمّذ ص٘شاء 205
          05 صاحل ٔاجخ ص٘شاء 206
          05  إف٠ٛظ ٔاظُ ص٘شاء 207
          00  طاٌة امساع١ً ص٠ذ 208
          15 عٕاد تاعُ ص٠ٕة 209
          00 وش٠ُ األِري عثذ ص٠ٕة 220
          04 ٔاجٟ عٍٟ ص٠ٕة 222
          12 محذ جثاس عاجذج 221

 سئ١ظ اٌمغُ : َ.د.عالء جٛاد واظُ                                                                       حمغٓ فاُ٘ ِؤ٠ذ. د.َِذسط ادلادج :  



 

 ّاع جاِعح اٌمادع١ح                                      االِرذأاخ إٌٙائ١ح                                         لغُ عٍُ االجر
 ادلشدٍح : اٌثا١ٔح                                      1026-1025ٌٍعاَ اٌذساعٟ                     و١ٍح االداب                  

 ذص١ُّ حبثادج : اٌٍجٕح االِرذا١ٔح                                                                                                         ادل
 اٌذسجح إٌٙائ١ح  دسجح اٌذٚس اٌثأٟ اٌذسجح إٌٙائ١ح  االِرذاْ إٌٙائٟ دسجح اٌغعٟ اعُ اٌطاٌة خ

 وراتح سلّا وراتح  سلّا وراتح  سلّا وراتح سلّا ورا سلّا
          02 مح١ذ عٍٟ عاسج 220
          02 عجّٟ جثري عجاد 224
          10 مشخٟ د١ذس عجاد 225
          10 ٔاصش حمّذ عجاد 226
          17 ؽالي طاٌة عثذ عجٝ 227
          01 تذس واًِ عجٝ 228
          00 صغثٗ واًِ عشٜ 229
          00 ؽٛاج جفاخ ععاد 210
          19 ساجٟ ِىٟ ععذ 212
          05 عثذ جاعُ ؽشٚق 211
          05 محضج لاعُ ؽفاء 210
          05 محضج لاعُ ؽفك 214
          10 عٍٟ ِٛجذ ؽٙالء 215
          04 دغني ٔاصش ؽري٠ٓ 216
          04 عٍٟ عثذ عّاد ؽ١ّاء 217
          10 جرب مح١ذ صثاح 218
          18  عٍٟ حمّذ صفا 219
          00 ٟٚٔگ اٌعثاط عثذ صفاء 200
          17 وط١ف احلغني عثذ صالح 202
          12 اٌض٘شج عثذ ظ١اء ظذٝ 201
          15 عشداْ سد١ُ ظشغاَ 200

          17  فشداْ صوٟ عادي 204
          15 ؽذ٘اْ ع٠ٛذ عاذىح 205
          17  جمثً واًِ عثاط 206
          10 مح١ذ ساجخ اهلل عثذ 207
 عثذ ٘ادٞ اهلل عثذ 208

 اٌض٘شج

14          

   اٌشصاق عثذ اٌٛ٘اب عثذ 209

  

14          

          17 دغٓ سع١ذ عثري 240
 سئ١ظ اٌمغُ : َ.د.عالء جٛاد واظُ                                                               حمغٓ فاُ٘ ِؤ٠ذ. د.َِذسط ادلادج : 



 ّاع جاِعح اٌمادع١ح                                      االِرذأاخ إٌٙائ١ح                                         لغُ عٍُ االجر
 ادلشدٍح : اٌثاٌثح                                      1026-1025و١ٍح االداب                                      ٌٍعاَ اٌذساعٟ 

 ذص١ُّ حبثادج : اٌٍجٕح االِرذا١ٔح                                                                                                         ادل
 اٌذسجح إٌٙائ١ح  دسجح اٌذٚس اٌثأٟ اٌذسجح إٌٙائ١ح  االِرذاْ إٌٙائٟ دسجح اٌغعٟ اعُ اٌطاٌة خ

 وراتح سلّا وراتح  سلّا وراتح  سلّا وراتح سلّا وراتح سلّا
          04 ؽٕاْ طاٌة عثذ عثري 242
          01 جاتش حمّذ عزساء 241
          02 اٌىش٠ُ عثذ جثاس عم١ً 240
          14 وش٠ُ مح١ذ عالء 244
          00 ؽالي ٔا٘ط عالء 245
          10 وش٠ُ دغٓ عٍٟ 246
          16 وش٠ُ ظ١اء عٍٟ 247
          17 دث١ة األِري عثذ عٍٟ 248
          00 ٘الي اٌعثاط عثذ عٍٟ 249
          24 ٚادٞ عصاَ عٍٟ 250
          14 ٔاصش لاعُ عٍٟ 252
          10 دغني ٘ادٞ عٍٟ 251
          16 ٔا٠ف عض٠ض عّاد 250
          10 ِغٍُ سد١ُ عّاس 254
          02 صاعً داوُ عٙٛد 255
          17 عثٛد عّاد غصْٛ 256
          19  ِغا٠ش سد١ُ غفشاْ 257
          27 جثاس عٍٟ غ١ث 258
          17 وش٠ُ عا٠ذ فاذٓ 259
          16  صالح ع١ٕفؼ فاسط 260
          19 دغْٛ ٔاصش فاسط 262
          05 حمّذ جاعُ فاطّح 261
          00 اٌغ١ذ عثذ جثاس فاطّح 260
          15 واظُ دغني فاطّح 264
          18 صثاح واظُ فاطّح 265
          15 ِرياْ حمّذ فاطّح 266
          04  دغني ٔاصش فشاخ 267
          06 اٌىش٠ُ عثذ أ٠اد فشح 268
 

 سئ١ظ اٌمغُ : َ.د.عالء جٛاد واظُ                                                           حمغٓ فاُ٘ ِؤ٠ذ. د.َِذسط ادلادج :   

 



 ّاع جاِعح اٌمادع١ح                                      االِرذأاخ إٌٙائ١ح                                         لغُ عٍُ االجر
 ادلشدٍح : اٌثاٌثح                                      1026-1025و١ٍح االداب                                      ٌٍعاَ اٌذساعٟ 

 ذص١ُّ حبثادج : اٌٍجٕح االِرذا١ٔح                                                                                                         ادل
 اٌذسجح إٌٙائ١ح  سجح اٌذٚس اٌثأٟد اٌذسجح إٌٙائ١ح  االِرذاْ إٌٙائٟ دسجح اٌغعٟ اعُ اٌطاٌة خ

 وراتح سلّا وراتح  سلّا وراتح  سلّا وراتح سلّا ورا سلّا
          01 احلّضج عثذ فاسط فشح 269
          00 األِري عثذ فشلاْ 270
          01 واظُ عذاٞ فعاء 272
          17 احل١ّذ عثذ ععذ لاعُ 271
          00 ٘أٟ حمغٓ لاعُ 270
          15 ٌفرٗ حمّذ لاعُ 274
          06  واظُ جٛاد وشاس 275
          00 عثاط عٍٟ وشاس 276
          02  عٍٟ ظ١اء وٛثش 277
          17 تش٘اْ خ١ًٍ ٌط١ف 278
          02 جنُ ٘ادٞ ِاٌه 279
          04 محٛد جاعُ حمّذ 280
          18 وش٠ُ مج١ً حمّذ 282
          00 واظُ جٛاد حمّذ 281
          15 ِٙذٞ سعٛي حمّذ 280
          02 دغٓ عثاط حمّذ 284
          14 غافً عثذ حمّذ 285
          19 عٛاد عم١ً حمّذ 286
          19 ٍِٛح ع١ٍٛٞ حمّذ 287
          19 عامل ع١اض حمّذ 288
          10 ع١ًٙ فاحل حمّذ 289
          16 دغْٛ واًِ حمّذ 290
          00 س١٘ف ادلٙذٞ عثذ ِشٚج 292
          00 ص١ٛاْ احلغني عثذ ِشٖٚ 291
          29 اخلعش عثذ فٛصٞ ِغٍُ 290
          16 ٔاصش واظُ ِصطفٝ 294
          17 ٍ٘ٛط دغٓ ِٕاس 295
          17 عض٠ض خاٌذ ِىن 296
          00 عثاط عّاد ِٕري 297
          01  واظُ عٛاد ِٙا 298

 سئ١ظ اٌمغُ : َ.د.عالء جٛاد واظُ                                                                   حمغٓ فاُ٘ ِؤ٠ذ. د.َِذسط ادلادج :  

 



 ّاع جاِعح اٌمادع١ح                                      االِرذأاخ إٌٙائ١ح                                         لغُ عٍُ االجر
 ادلشدٍح : اٌثاٌثح                                     1025-1024و١ٍح االداب                                      ٌٍعاَ اٌذساعٟ 

 ادج : اٌٍجٕح االِرذا١ٔح                                                                                                         ادل
 اٌذسجح إٌٙائ١ح  دسجح اٌذٚس اٌثأٟ اٌذسجح إٌٙائ١ح  االِرذاْ إٌٙائٟ دسجح اٌغعٟ اعُ اٌطاٌة خ

 وراتح سلّا وراتح  سلّا وراتح  سلّا وراتح سلّا وراتح سلّا
          02 دغاط فاحل ِٙا 299
          16 وش٠ُ داوُ ِؤ٠ذ 100
          00 حم١غٓ أحماْ ٔاد٠ٓ 102
          10 عذخاْ ج١ًٍ ٔثـأ 101
          10 + عٛاد ص٘ري ٔثأ 100
          19 ص٠ذ عثذ ١ِعاد ٔثأ 104
          00 إدشجيح عاِٟ ٔرباط 105
          26 محضج سد١ُ ٔذٜ 106
          00 جم١ذ لاعُ ٔشجظ 107
          01 إتشا١ُ٘ ٔث١ً ٔشِني 108
          15 جٛاد واظُ ٔؾٛاْ 109
          00 محضج عاجذ ٔٛس 120
          00  دغني ععذ ٔٛس 122
          06 فشٚسٞ خاٌذ ٘اجش 121
          14 ؽش٠ف طاٌة ٘ادٞ 120
          04 ٔٛس عامل ٘ثح 124
          00 احلغٓ عثذ عٍٟ ٘ثح 125
          14 جثاس جاعُ ٘ذٜ 126
          19 واظُ خريٞ ٘ذٜ 127
          10 عادي س٠اض ٘ذٜ 128
          19   طشاد صاحل ٘ذٜ 129
          04  عثاط صثاح ٘ذٜ 110
          02 دغٓ حمّذ ٘ذ٠ش 112
 عثذ اٌشد١ُ عثذ ٘ذ٠ً 111

 طا٘ش

00          

          00 اتشا١ُ٘ غاصٞ ١٘اَ 110
          12 ِؤٔظ واظُ ١٘ثُ 114
          02 أعٛد فشداْ ٚاثك 115
          19 ِٙذٞ حمغٓ ٚائً 116

 سئ١ظ اٌمغُ : َ.د.عالء جٛاد واظُ                                                              حمغٓ فاُ٘ ِؤ٠ذ. د.َِذسط ادلادج :   

 



 ّاع جاِعح اٌمادع١ح                                      االِرذأاخ إٌٙائ١ح                                         لغُ عٍُ االجر
 ادلشدٍح : اٌثاٌثح                                    1026-1025عٟ و١ٍح االداب                                      ٌٍعاَ اٌذسا

 ذص١ُّ حبثادج : اٌٍجٕح االِرذا١ٔح                                                                                                         ادل
 اٌذسجح إٌٙائ١ح  دسجح اٌذٚس اٌثأٟ اٌذسجح إٌٙائ١ح  االِرذاْ إٌٙائٟ دسجح اٌغعٟ اعُ اٌطاٌة خ

 وراتح سلّا وراتح  سلّا وراتح  سلّا وراتح سلّا وراتح سلّا
          04 دغني واظُ ٚجٛد 
          19  ظا٘ش واظُ ٚسٚد 
          00 عٍٟ ٠اعني ٚفاء 
          16 اٌىش٠ُ عثذ ِٛعٝ ٚالء 
          10 حمّذ د١ذس ٠اعش 
 احلغٓ عثذ ٠ٛعف 

 إمساع١ً

16          

           امحذ ِٙذٞ محضج  
           دغٓ دامت ساظٟ  
           وشاس دغني حمّذ  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 واظُ جٛاد عالء.د.َ:  اٌمغُ سئ١ظ                                                             حمغٓ فاُ٘ ِؤ٠ذ. د.َ:    ادلادج ِذسط


