
  ) انذساعح انصثازٛح( 4102/  4102َرائح طهثح لغى انرشتٛح انفُٛح انذٔس األٔل نهؼاو انذساعٙ 

 انصف انشاتغ 

 انُرُجح  اعى انطانة  خ  انُرُجح  اعى انطانة  خ 

 َاجذح  أيم َاطك يذغٍ جُاد  44 َاجخ إدغاٌ يُؼى صايم وَاط 1

 َاجذح  إًَاٌ ياصٌ عايٍ  41 يؼُذج )لُاط وذمىَى( أالء ػهىاٌ ؽاَغ ياهىد 2

3 
 دغاو ػثذ انهطُف دغٍ فشداٌ

لُاط  –يؼُذ ذاسَخ فٍ 

وعائم  –وذمىَى 

 اذصال 

 َاجخ غُالٌ  تغاو دغٍُ ػثذ 42

 َاجخ دُذس جهىب ؽُذاٌ فشداٌ 43 َاجذح دٍُُ دغٍ ػَكهه ػذاٌ  4

 َاجذح سداب تىسعؼُذ صاَش خُجش 44 َاجذح  دٍُُ يذًذ عهًاٌ دغٍُ 5

 دػاء صثاس كُالٌ دغٍ  6
 –)لُاط وذمىَى يؼُذج

 يؾاهذج وذطثُك (
 َاجذح سعم صانخ يذًىد كاظى 45

 َاجذح يصطفً  صهشاء داسز َىسٌ 46 َاجذح  سعم خانذ ػثذ انجثاس هادٌ 7

 َاجذح عًاح ػادل كشَى  ػثذ انؼانٍ 47 َاجذح ػثذ انًجُذ يشصج عاسج ذشكٍ 8

 َاجذح صثا جاعى َجًاٌ 48 َاجذح  عاسج جؼفش سدًح جاَاٌ 9

 عالو خضُش ػهٍ 14

 

 49 ساعة تانغُاب
 صالح دغٍ ػهىاٌ ػثذ

 َاجخ

 َاجخ ضُاء ذذغٍُ ػهٍ تشغؼ  54 َاجذح طُثح خهُم إتشاهُى خهف 11

 ػراب ػهٍ دغٍ يصطفً   12
 –يؼُذج لُاط وذمىَى 

 يؾاهذج وذطثُك
 َاجذح  غادج عؼذ سضا  51

 َاجخ فؤاد ػىٌ فائض ػثذ 52 َاجخ ػهٍ دثُة يصطفً ػهىاٌ 13

  صانخ يذًذ وادٌ دغٍُ 53 َاجخ ػهٍ هاؽى ػثذ انذغٍ هرى 14

 َاجذح هاجش صُهىد فانخ  54 يؼُذج يشَى ػذَاٌ ػثذ صانخ 15

 َاجذح يصطفً اضانىهاب س ػثذهثه  55 َاجخ يصطفً جثىسٌ ػهٍ ادًذ 16

 َاجذح دغٍ ػثىد هذَش عًُش يرؼة  56 َاجذح َىسا يذًذ صانخ ػثاط ونٍ 17

18 
 وائم دايذ َؼًح  يضػم

 –يؼُذ لُاط وذمىَى 

يؾشوع -داعىب

 ذخشض 

 َاجذح هذَم سػذ خضُش جىاد  57

 َاجخ هؾاو َؼكىب ػهٍ جاٌ 58 َاجذح اترغاو خاؽغ ػُادج يطش 19

 َاجذح ود ظافش َؼًح يىعً  59 ساعة تانغُاب إتشاهُى دُىٌ ػشيؼ  24

 َاجذح أَح ضُاء طه إعًاػُم 64 َاجذح إعشاء ؽاكش ػىدج  كاظى 21

 َاجخ دغٍ تذس ػذَاٌ ادًذ 61 َاجذح أَح ػهً يهذٌ ػهٍ 22

 دايذ يذًذ صانخ جشف 62 َاجخ تاٍَدغاو هاؽى جثش  23
)لُاط  يؼُذ

  وذمىَى(

 َاجخ دىساء يذًذ يىعً ادًذ  63 َاجخ هادٌ ػثذ انغٍُ ادًذدغٍُ  24

 َاجخ دُذس دغٍ انًاط سعرى 64 َاجذح دٍُُ فُصم إتشاهُى  كاظى 25

 دانُا ادًذ ػثذ ػاصٍ  65 َاجذح  سؽا دايذ خهف دغٍُ 26
)لُاط  يؼُذج

 وذمىَى(

 َاجذح سغذ عؼذ خضُش  66 َاجذح صَُة ػالء دًُذ  27

 َاجذح نؼُثٍأسفُف فاسط ساضٍ  67 لُاط وذمىَى()  يؼُذج صَُح يذًذ كاظى دغٍُ 28

 َاجذح سَذ يصًُ صثشٌ يذًذ 68 َاجخ يذمعشيذ ادًذ نفره  29

 يذًذ ػادل ػثذ انكشَى ػثذ ػهٍ 69 َاجخ ػهٍ ػثذ انغراس جثاس فشداٌ 34

 

 َاجخ



 َاجخ ػهٍ جادس صثُخٍ ػهىاٌ  74 َاجخ يذًذ فاسط فشداٌ ػثذٌ  31

 َاجخ ػهٍ جاعى دطاب دغٍُ 71 َاجخ يذًذ فشَذ ػطا خهُم 32

 َاجذح فُاس كشَى هاؽى يذًذ 72 َاجخ انًمذاد عُف انذٍَ كاطغ ػثذ 33

 َاجذح  السعا كايم سصولٍ سصلى 73 َاجذح خهفيالن دًذٌ يذًذ دغٍُ  34

 َاجخ نُس َجى سضا  ػثاط 74 َاجذح تكش ػثذ انشدًٍ أَىسيها  35

 َاجذح نُُح هؾاو جثاس جُاد 75 َاجذح  يُظ يذًذ َذًُ انذٍَ يذًذ  36

 َاجخ يذًذ يطؾش تذد ػُفاٌ 76 َاجذح َىس ادًذ خُش هللا  ػىدج 37

  َذي ػثذ انكشَى إتشاهُى جاعى 77 َاجذح َاعًٍُ يذًذ نُهى  ػثذ انكشَى  38

     َضاس صالح يهذٌ 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انصف انثانث

 انُرُجح  اعى انطانة  خ  انُرُجح  اعى انطانة  خ 

 َاجخ تذش سَاض إعًاػُم إتشاهُى   َاجخ ادًذ دغٍ ذؼثاٌ دىؽاٌ  1

 َاجذح ذثاسن أَىاس ػهٍ صٍَ انؼاتذٍَ  ساعة تانغُاب أيال يذًذ جاعى  2

 َاجذح دػاء ػهٍ ػثذ انكاظى عاجد  يؼُذج أَاو إدغاٌ ػهٍ ػُُضٌ  3

 َاجذح سعم ادًذ سضا خىذكح  َاجخ دُذس ػثاط تشَظ 4

 َاجذح كطفاٌ ػهٍسؤي دغٍ   ساعة تانغُاب عُاس ػًاد جاعى  5

 َاجخ سؤي عؼذ َىَظ عؼُذ   َاجذح عُذط يذًذ جًال جًُم  6

 َاجذح سَى َثُم صالح انذٍَ َافغ   َاجذح ؽهذ يجُذ ادًذ إتشاهُى  7

 َاجخ صَذ يذًذ َىَظ ػهٍ   َاجخ ػهٍ ػىدج  صايم وَاط  8

 َاجذح ؽهذ دغٍ سصاق ػثذ    ػًش سدُى خهُفح ادًذ  9

 َاجخ ػهٍ صثاح سضا دًضج   يؼُذ غغاٌ نطُف كاظى غشتٍ  14

 ساعة  َثشاط سؤوف ادًذ ػثاط   ساعة تانغُاب غُس يذًذ سضا  11

 َاجذح َصُش َاطك هادٌ دغٍُ   َاجذح  يها عؼذ ػذَاٌ عؼُذ  12

 َاجخ هًاو َىَظ يذًذ َىَظ   ساعة تانغُاب  يهُذ ػضَض ؽٍُُ 13

 َاجخ ادًذ َىسٌ دًذ دغٍ   َاجذح انكشَى غاصٌ ادًذ َثغ ػثذ 14

 َاجذح أَح ػهٍ كاظى جىاد  َاجذح َىسط يجُذ دًُذ خهف 15

 َاجخ جؼفش ػهٍ ػاصٍ   َاجذح هُذ ػالء ػثذ انذغٍُ ؽاكش  16

 َاجذح صهشاء عانى تجاٌ جىاد  يؼُذ َغشي جاعى دغٍُ خضُش  17

 َاجذح يذًذ جىاد يجُذ صهشاء  َاجخ يطُش  جاعى سضُىادًذ  18

 َاجذح ؽشوق ػثذ انصادة يذغٍ ساؽذ  َاجخ أسعاٌ دهًٍ ؽىكد ادًذ 19

 َاجخ يذًىد فاضم كاظى يذًىد   َاجذح أعشاء سؽُذ يذًذ كاظى  24

  يصطفً دكًد يذًذ رَاب   َاجذح أعًاء هادٌ يذُغٍ ػثذ هللا  

 َاجذح يها ػايش دغٍُ ػهىاٌ   ساعة تانغُاب دُذس ػهٍ كاظى  

 دػاء فاضم ػثذ انذكُى  
 َجالء دغٍ َكاطغ يذغٍ  ساعة تانغُاب

يؼُذج اَؾاء 

 ذصىَشٌ

 َاجذح وسود ػذَاٌ رَاب سداد  يؼُذج فٍ انكراتح سَا صالح ؽالَكه جًُم  

 َاجخ َاعٍُ دغٍُ ػهٍ يذًىد   َاجذح عًاح ػهٍ دغٍ يارٌ  

 تانغُابساعة  يذًذ فهُخ دغٍ   َاجخ ؽهذ دغٍُ ػهٍ ػُاد 

 َاجخ يصطفً دطاب فشض   َاجخ ػهٍ دغٍُ َهُش تاسود 

    ساعة تانغُاب نُس يذًذ هادٌ  

    َاجخ يذًذ هالل سضا عثُغ 

    َاجذح يُرهً َاعٍُ ػهٍ  

 

 

 

 

 



 انصف انثاَٙ 

 انُرُجح  اعى انطانة  خ  انُرُجح  اعى انطانة  خ 

 َاجذح عؼذ ػهٙ فاسط أسٚح 22 ساعة تانغُاب ازًذ تشْاٌ زٛذس  1

 َاجذح ئعشاء زغٍٛ َدى يُصٕس  23 َاجذح أياَٙ خًٛم ئتشاْٛى  ػثذ انكشٚى 2

 َاجخ ئعالو نطٛف خًؼّ كاطغ  24 َاجذح أٔساط تشكاخ َٕٚظ َٕس٘ 3

 َاجذح آيُح َٓٛم يسًذ ػهٙ لاعى  25 َاجخ زثٛة ْاشى ػثذ سضا   4

 انغُاب تساعة  زغاو انذٍٚ يصثاذ 5

26 

 تشاء ج يُٓذ يسًذ خاعى 

-يؼُذج ػشتٍ

–ػهى انجًال 

-داعىب

ػهى -ذؾشَخ

 َفظ ذشتىٌ

 َاجذح طٛثح ػًاد ػثذ انغراس يسًٕد  27 َاجذح دػاء خهٛم ئتشاْٛى زًٕد 6

 ساعثح تانغُاب ػال ػايش زًٕد٘ 28 َاجذح دػاء يسًذ عؼٛذ  كاظى 7

 ساعة تانغُاب انٌُٕ سعٍ  ػالء أتٕ 29 َاجذح دػاء َدى ػثذ هللا ػثذ انكشٚى  8

 َاجخ ػهٙ زغٍٛ عهًاٌ خثاس  34 يؼُذج ػهى انجًال سٚى خًؼّ زًٛذ فشزاٌ  9

 َاجخ ػهٙ ساضٙ ػٕٚذ يُخٙ 31 َاجذح صُٚة َدى ػثذ خضٛش زغٍ 14

 َاجذح فٕص أٚاد نطفٙ َاٚف  32 َاجذح صُٚح ػهٙ زغٌٕ دْش 11

 عًش يسًذ ػهٙ زًاد٘  12
 ػثذ انسًٛذ صانركشاس زٛذس  33 َاجذح

يؼُذ ػهى 

 انجًال

 َاجذح يشٔج خاعى زًٛذ خثاسج  34 َاجخ عٛف سشٛذ زًٛذ يٕعٗ  13

  يشٔج ػهٙ دأد عانى  35 َاجخ صادق كاظى خٕدج زغٍ 14

 َاجخ يصطفٗ خثاس ػطّٛ فذػى 36  ػثذ هللا ػثذ زغٍ 15

 َاجخ يصطفٗ صثٛر ػهٙ يغهى  37 يؼُذ ػهى َفظ ذشتىٌ  ػهٙ فاضم يسغٍ ػُاد 16

 َاجذح َٕس ٔعٛى يسًٕد عهٛى  38 َاجخ ػهٙ كاظى خاعى زًذ  17

 ساعة تانغُاب ػًاد ػثذ اندثاس  18

39 

 َٕسِ صثاذ يسًذ ػزٚش 

يؼُذج ػهى 

 -انجًال

ػهى  -يُظىس

 َفظ ذشتىٌ

 َاجذح ْٛا كايشاٌ سشٛذ ششٚف  44 َاجخ يسًذ تٓدد يٓذ٘ ػهٙ  19

 ساعة تانغُاب ٚاعش ثشٔخ ػثذ هللا  41 َاجذح يٛظ ػادل لاعى عهًاٌ  24

 َاجذح أطٛاف طانة كشٚى  42 ساعثح تانغُاب َاٚش٘ ياَإٚم فرر هللا  21

 َاجخ زغٍ كشٚى ػضأ٘ سشٛذ  62 ساعة تانغُاب َضاس صالذ يٓذ٘  43

 َاجذح أشداٌ  ٔٚظ زغٍٛ ٔٚظ 63 ساعثح تانغُاب ًْغح ضٛاء ػثذ انسغٍٛ  44

  اكشو يسًذ ػاشٕس زًاد٘  64 َاجخ زغٍ يسًذ ئتشاْٛى خاعى  45

 َاجخ َٕس انذٍٚ ػهٙ ػثاط شٓا ب  65 يؼُذ ػهى انُفظ زًٛذ ياخذ زًٛذ ْاشى  46

 ساَٛح ٔػذ ػثذ انًهك  47
 آٚاخ ياصٌ َٕس٘ ازًذ  66 ساعثح تانغُاب

يؼُذج ػهى 

 داعىب-انجًال

  يصطفٗ صالذ َؼًح يضْش 67 َاجذح سشا ػثذ انٕازذ خاعى رٌَٕ  48

 َاجذح زٕساء ػثذ انسغٍٛ فاضم ػثذ انٓاد٘  68 َاجذح سَٔضٖ ػايش زغٍ ػهٕاٌ  49

 َاجذح عدٗ صادق خؼفش سضا  69 َاجذح صْشاء خانذ ػثاط ػثذ االيٛش  54

 َاجذح ضسٗ شاكش َؼًح الصو  74 َاجذح عشٖ فاضم ػثاط يسغٍ  51

 َاجذح الل لاعى طاْش خاعى ظ 71 َاجذح شًٛاء خًٛم ئتشاْٛى ػثٕد   52

 َاجذح طٛف يٕعٗ ػثاط ػٕاد 72 َاجذح ضسٗ زاصو يسًذ زاذى  53



 َاجخ ػهٙ زغٍ يدثم زغٍ  73 َاجذح ػهٛاء زغٍٛ ػطٛح عهًاٌ  54

 َاجخ ػًاس يًذٔذ يطش اعًاػٛم  74 َاجذح فاطًح انضْشاء يانك َؼًح غانٙ 55

 فشدٔط ػضٚض ػهٙ   56
 غاَى صثاذ عاس٘ رٚاب 75 َاجذح

يؼُذ ػهى 

 ذًصُم -انجًال

 َاجخ يسًذ ػهٙ زغٍٛ تْٕاٌ 76 َاجذح لثظ زاصو ػهٙ ػًش  57

 َاجخ يسًذ كشٚى ػهٙ كاظى 77 َاجخ يسًذ َدى ػثذ زغٍ  58

 َاجذح ْذٚش زاصو ئعًاػٛم صانر 78 َاجذح يشٚى ػهٙ عهًاٌ خهٛفح  59

   79 َاجخ ٚالٕخ تشغش زًذٔنٛذ  64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انصف األٔل 

 انُرُجح  اعى انطانة  خ  انُرُجح  اعى انطانة  خ 

 ئتشاْٛى زغٍٛ ْٔٛة ػاٚض  1
 أعشاء تشٛش يٕزاٌ صٔداٌ 34 َاجخ

 –يؼُذج دمىق 

 ذاسَخ يغشح

 َاجذح اشداٌ يسًذ يؼاسج سْٛف 31 َاجخ ازًذ ػثذ انشزًٍ  يسًذ عثغ  2

 َاجذح اٚح يسًذ ػهٕاٌ يٓذ٘  32 يؼُذ ذاسَخ يغشح ازًذ ػدٛم يسًذ كاظى  3

 َاجذح دػاء ػثاط عهًاٌ يٕعٗ  33 َاجخ زغاو فالذ زغٍ ػهٙ  4

 ساعثح تانغُاب سعم َزٚش خضش عهًاٌ  34 َاجخ زغٍ كاظى ػثاط كاظى  5

 يٙ زغٍٛ عهًاٌ خثاس 6
 –ذاسَخ  يؼُذج سَذ صْٛش عانى سيضاٌ 35 ساعثح تانغُاب 

 يثادئ ذشتُح

  سَٔك ػثاط يكٙ يٛغش  7
 صيٍ يٓٛة خثاس نفرّ 36 ساعثح تانغُاب

يؼُذج ذاسَخ 

 يغشح

 َاجذح صْشاء لٛظ ػثذ انغراس خًٛم 37 َاجذح سؤٖ ػثذ انغالو ػهٙ كاظى  8

 َاجذح صُٚة ػهٙ يطش ػاسف  38 َاجخ ػثاط خٕاد كاظى زغٍٛ  9

 ساعة تانغُاب  ػثذ انسغٍ ػهٙ شفٙ ساشذ  39 َاجخ ػهٙ كشٚى عانى خٕ٘ 14

 َاجخ ػثذ انكشٚى يسًذ ػثاط َدى  44  يٓا اتشاْٛى خثاس خاعى  11

12 
 َاجخ ْشاو ػهٕاٌ َاْٙ شاٚغ

41 
 ػًش ػٕاد كاظى يرؼة 

-يؼُذ اَكهُضٌ

-صىخ واالنماء

 يثادئً ذشتُح 

 َاجذح نثُٗ يُٛش ػثذ اندثاس كاظى  42 َاجذح َثأ ػادل ْاد٘  13

 َاجذح َٕال ػُٕاٌ ْضاع َاصش  43 َاجذح َٕس نٛث شاكش يسًٕد 14

 َاجذح َٕس انٓذٖ ػثذ انمادس طانة  44  ازًذ خثاس ػهٙ ئتشاْٛى  15

  َٕسط سزًٍ خٌٕٛ كاظى  45  ازًذ زغٍ كشٚى يطش  16

 َاجذح ْثّ سزٛى ػغكش يٕنٗ  46 يؼُذج ػشتٍ اغاسٚذ كشٚى زغٍٛ زهٕ  17

 َاجخ ٔنٛذ يسًذ كاظى َاٚم  47 يؼُذج ػُاصش انفٍ أيٍٛ يسًذ زغٍ  ٍٛاٚف 18

 َاجذح ازالو َداذ زغٍ فشزاٌ  48 َاجخ زًضج صادق يسغٍ ػهٙ 19

 َاجخ ازًذ صادق ػثاط كاظى  49 َاجذح زغٍ ػهٙ فشذ  زٍُٛ  24

 ساعى عفٛر زغٍ كُاص 21
يثادئ  –يؼُذ اَكهُضٌ 

 ذشتُح 
 ذٛغٛش يانك يدٛذ شغاذٙ  54

 َاجذح

 سفم ثائش ػثذ انشزًٍ يسًذ  22

 

 زٛذس داخم كهف تدا٘ 51 َاجذح
 َاجخ

 صٚاد طاسق ْاشى  23
 سشا زغٍ ػهٙ صانر  52 ساعة تانغُاب 

 -يؼُذج داعىب

 ذاسَخ يغشح 

 صْشاء اٚاد كاظى يُصٕس  53 َاجخ ذ خهفٛيُٗ َدى ػث 24
يؼُذج ذاسَخ 

 يغش

 ػهٙ ػثذ انثاعظ ػثذ انشصاق ظاْش 25
ذاسَخ  –يؼُذ دمىق 

 يغشح
 طٛثح صكٙ ػثذ انكشٚى ػثذ هللا  54

 -يؼُذج ػشتٍ

 صىخ واالنماء

 ػهٙ ياخذ ذانٙ  26
 ػًش ػًاد َاخٙ كاظى  55 ساعة تانغُاب 

 - -يؼُذ اَكهُضٌ

 ػشتٍ

27 

 فشذ عايٙ ػثذ انشزًٍ ٕٚعف 

-يؼُذج اَكهُضٌ

صىخ -داعىب

-ذاسَخ يغشح-واألنماء

 يثادئ ذشتُح 

56 

 يشٔج ػثذ انسغٍٛ ػهٙ زًٕد 

 َاجذح

 -يؼُذج اَكهُضٌ ْثّ خاعى يسًذ خٕس٘ 57 يؼُذ يثاد ئ ذشتُح لاعى يسًذ ػثاط خهف 28

 ساعثح تانغُاب ْثّ ػهٙ خٕاد كاظى  58 َاجخ يُٓذ عؼذ ػثذ انمادس ازًذ 29



 َاجذح ٛظ يإٚذ ازًذ َظايٙي 67 َاجذح  زغٍ  غٍ ٛسي صْشاء فاضم  59

 يؼُذج ذاسَخ فٍ ْذٚم طاسق ٕٚعف زغٍ 68 َاجذح تاعى ْاشى يسغٍ صُٚة  64

 ساعة تانغُاب  ازًذ خانذ زاذى سشٛذ  69 َاجخ عايش صثش٘ خاعى دْش  61

 ساعة تانغُاب اًَاس لاعى ػثذ اندثاس يسًذ 74 َاجخ ػهٙ سٚاض ػهٙ يسًذ 62

 َاجذح تاٌ ئتشاْٛى خهٛم ػثذ هللا 71 َاجذح فشلاٌ ػهٙ يسًذ زغٍٛ 63

 َاجخ زغاو زاكى ْاشى ػثذ انسغٍ 72 َاجخ لٛصش كايم زضاو تذٌ 64

 يسًذ خاعى يطٛش كطاٌ 65
ذاسَخ  –يؼُذاَكهُضٌ 

 يغشح
 زٍُٛ ػهٙ عالو فشْٕد  73

 َاجذح

 َاجذح سفاِ دأد ػثٕد يٓذ٘  74 َاجخ تشاْٛى عؼذٌٔئيصطفٗ ػهٙ  66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) انذساعح انًغائٛح(  4102/  4102َرائح طهثح لغى انرشتٛح انفُٛح انذٔس األٔل نهؼاو انذساعٙ 

 انصف انشاتغ 

 انُرُجح  اعى انطانة  خ  انُرُجح  اعى انطانة  خ 

 َاجذح اترغاو دغٍ ػهٍ ادًذ 18 َاجخ ادًذ يذًذ اعىد خضُش 1

 َاجخ ادًذ يذًذ هادٌ ػهىػ 19 َاجذح إطالل فهًٍ ؽكش ػهٍ 2

 َاجذح أعشاء ػثذ األيُش داسط إتشاهُى 24 َاجخ  اكشو جاعى غاصٌ طاهش 3

 اَرظاس َجى ػطُح ػجُم 4
يؼُذ لُاط  اعؼذ صثاح ادًذ يذًذ 21 َاجذح

 وذمىَى

 َاجخ اعؼذ لاعى خهف يخشب 22 يؼُذ لُاط وذمىَى إَهاب ػثذ انشضا عهًاٌ دُىٌ 5

 َاجذح أوطاٌ ػثذ انذغٍُ دًذ 23 َاجذح تهغى َىعف إعًاػُم دًُذ 6

 َاجخ دغٍُ دًىدٌ َؼًح  24 َاجخ دغٍُ َىسٌ يُُش ػهٍ 7

 َاجخ دغٍُ ػثذ انشصاق يذًىد  25 َاجذح دٍُُ عراس جثاس َؼًح 8

 َاجخ دُذس يذًذ جاعى خهُفح  26 َاجذح دَاَا جىصَف جشجُظ عهًُاٌ 9

 َاجذح عاجذج ػثذ انىادذ  27 َاجخ ػذٌ يذًذ جثش إعًاػُم  14

 َاجذح عاسج عؼىد نفره  28 َاجخ ػهٍ لاعى يهذٌ ػهُىٌ 11

 ػًش خانذ لاعى  12
يؼُذج لُاط  عُاء ػكاب يذًىد 29 تانغُابساعة 

 وذمىَى

 َاجخ عُف خانذ إتشاهُى 34 يؼُذ لُاط وذمىَى  ػًش يذًذ عهًُاٌ ػضَض 13

14 
 يشوض جثاس كاظى دغٍ

 –يؼُذج لُاط وذمىَى 

ذزوق  -وعائم اذصال

 فٍُ 

 َاجخ  لرُثح خهُم إتشاهُى  31

 َاجخ يصطفً صاتش يضؼٍ 32 َاجذح  َىس صثاح ػثذ اَىب ساضٍ 15

 َاجذح  يُغاء صانخ جىاد  33  هذَم سػذ خضُش  16

 َاعش عثغ خًاط يذًذ عثغ  17
يؼُذج لُاط  َىسا داود عهًاٌ 34 َاجخ

 وذمىَى 

 َاجذح هذي عهطاٌ َؼُصم كُُهش 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انصف انثانث

 انُرُجح  اعى انطانة  خ  انُرُجح  اعى انطانة  خ 

  دُذس لاعى ػثذ انجثاس 14 َاجخ سٚاض كشٚى ػثاط فضم  1

 َاجذح ؽهثاء كُهى نؼُثٍ دغٍ 11 َاجذح صْشاء لسطاٌ خٕد٘ يسغٍ  2

  ػًاس طاهش يذًىد ػثذ 12  صُٚة يسًذ كاظى  3

 يؼُذ يمذاد عانى يذًذ 13 َاجذح عذاد زغٍ ػثذ انسغٍٛ زغٍ 4

 َاجذح يُظ هؾاو ػطا دغٍُ  14 َاجذح عشٖ زاصو زغٍ ػثذ هللا 5

  صَذ ػذَاٌ خهف 15 َاجخ ػادل زذٚذ زًٕد صانر 6

 ساعة تانغُاب  طاسق كاظى يذًذ  16 يؼُذ ػثذ هللا شافٙ ػثذ هللا زغٍٛ  7

 ساعة تانغُاب يشذضٗ كاظى ْاد٘ فشج  17 َاجخ يشراق يسًذ ػضٛة ازًذ 8

9      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انصف انثاَٙ

 انُرُجح  اعى انطانة  خ  انُرُجح  اعى انطانة  خ 

 ساعة تانغُاب أشُش جالل ػثذ انشدًٍ  24 ساعة تانغُاب  إَاد إتشاهُى ػهٍ 1

 َاجذح أدالو ػثذ انطُف جًؼه ػثذ ػهٍ 21 َاجذح إًَاٌ ػثذ انكشَى جثش ػهٍ 2

 َاجذح ايم صثش ػثذ يُصىس 22 َاجذح تاٌ عًُش َجى عهُم 3

 ساَُح ػثذ انغراس جاتش ساضٍ 4
 -يؼُذج فٍ االخشاض

 ػهى انُفظ 
 إَؼاو عانى ػثاط دغٍُ  23

 َاجذح

 َاجذح آَاخ فؤاد اكشو لذوسٌ 24 ساعثح تانغؼ صَُة صادق جاعى يذًذ 5

 َاجذح تغًح ػهٍ دغٍُ ػالوٌ 25 َاجذح صَُة ػثذ انغالو يذًذ ادًذ 6

 َاجذح دشاء ػثذ انجثاس عراس نفره 26 َاجخ  ػمُم يذًذ دًُذ ؽاكش 7

 َاجذح سؽا ػثذ ػهٍ صذٍ 27 ساعة تانغُاب  ػهٍ ػثاط يذًىد 8

 َاجذح سؽا ػثُظ ػثذ هللا يىاصٌ 28  غفشاٌ يذغٍ دغٍ جثاس 9

 فائضج جاعى ػهىاٌ عهطاٌ 14
 -يُظىسيؼُذج 

 ػهى َفظ -ذؾشَخ
 عذش إتشاهُى دًىدٌ ػُاػ 29

 َاجذح

 َاجذح عؼاد جاعى يذًذ دغٍ 34 ساعثح تانغُاب  فُاٌ صهُش دًُذ 11

 ساعة تانغُاب  طه يذًىد خهُم 31 َاجذح كشًَح عانى عٍُ نفره 12

 َاجذح ػادنح ػثذ انغًُغ جاعى يذًذ 32 ساعثح تانغُاب  نُضا ادًذ يجُذ 13

 ساعة تانغُاب  ػهٍ داود عهًاٌ 33 َاجذح نُُا إَاد يذًذ دغٍ 14

 ساعة تانغُاب  ػًش فاسوق دغٍ صانخ  34 ساعة تانغُاب  يشواٌ فُصم يذًذ ػضَض 15

 َاجذح َثشاط ػثذ انكشَى يذغٍ ػهُىٌ  35 َاجذح هُاء جغاو يذًذ َاَم 16

  هذَم هادٌ يذًذ جثش  36 َاجذح  هذَم هادٌ يذًذ جثش 17

 َاجذح هًغح ياجذ جثاس يهذٌ  37 َاجذح وصال عؼُذ َاصش دغىٌ 18

    ساعثح تانغُاب  هُاو لاعى ػكهى 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انصف األٔل 

 انُرُجح  اعى انطانة  خ  انُرُجح  اعى انطانة  خ 

 َاجذح ئعشاء زًٛذ كشٚى ػثذ هللا  24 َاجذح اترغاو خاعى ػثذ هللا ػثٛذ  1

 َاجخ زٛذس خًٛم ػهٕاٌ زغٍٛ 21 َاجخ ازًذ فائك خاعى يسًذ 2

 تشاء ػهٙ زًٕد ششلاط  3
 زٛذس كاظى يسًذ يسٛغٍ  22 َاجذح

 

 َاجخ

 ساعثح تانغُاب ٚاعًٍٛ يثذس ػثذ اندثاس  23 ساعثح تانغُاب  خانذج يسًذ زغٍ 4

  سٚاو عراس ػثذ انكشٚى ياخذ 24 َاجخ سصاق لاعى َفاض يطهك  5

 َاجذح صُٚح ػهٙ ضٛاء يسًذ سضا  25 ساعثح تانغُاب  صْشاء خًٛم ْاليح  6

 صٚذ عؼذ٘ ْاد٘ زغٍ 7

 

 شٛشٍٚ ساشذ فٛاض عهًاٌ  26 َاجخ
 َاجذح

 َاجخ ػهٙ ػثذ انخانك خًٛم ػشفاٌ 27 ساعة تانغُاب  عُاٌ ػذَاٌ ػهٕاٌ صيضٔو  8

 تانغُاب ساعثح كهثٕو ػطٕاٌ َاصش 28 َاجذح شٓذ يانك سعٕل عهًاٌ  9

 ساعثح تانغُاب نٛهٗ ػذَاٌ ساشذ صاتظ  29 ساعة تانغُاب صانر ئتشاْٛى يصطفٗ 14

 َاجخ يسًذ ػذ٘ ػذَاٌ طّ  34 َاجذح ػزساء ػثذ انشزٛى اعهى اكشو  11

 ساعثح تانغُاب يُٛا فاسٔق ازًذ 31 َاجخ ػهٙ فشزاٌ كاظى  12

13 
 فاطًح صالذ يسغٍ صانر 

 ْاخش فانر ػٕدج ػثٛذ  32 َاجذح

 

 -يؼُذج ػشتٍ

 -صىخ واالنماء

 ػُاصش انفٍ 

 نإ٘ لاعى كشٚى ػثاط  14

 

 انٓاو صالذ زًذ٘ ازًذ  33 َاجخ
 َاجذح

 ساعثح تانغُاب ْثّ ٚؼشب ػثذ انكشٚى 34 ساعة تانغُاب يخهذ ػثذ انسغٍٛ 15

 َاجذح ْذٖ يسًذ ػهٕٛ٘ يسًٕد  35 َاجخ يصطفٗ ئعًاػٛم يُشذ أتٕ انهٛم  16

 ساعة تانغُاب ٔعاو خٕاد كاظى 36 ساعة تانغُاب َٕس انذٍٚ ئٚاد كاظى  17

18 
 ٚاعًٍٛ زغٍ ػهٙ شٓاب 

 -يؼُذج دمىق إَغاٌ

ذاسَخ  -صىخ واألنماء

 يثادئ ذشتُح  -يغشح

37 
 ٚاعًٍٛ ػثذ انشصاق ازًذ

 

 

 

 


