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 ةودنلا تايلاعف

  تقولا ثدحتملا ةيلاعفلا م

 ةيلاعفلا ءدب 1

 
 سيور ميهاربإ تنب ةمطاف

  ماع ريدم دعاسم
 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم

 

 قئاقد )5(

 يحاتتفا ويديف 2

 
 ميلعتلا ةدوج

 عيمجلا نم ملعتلا ةدوج ... عيمجلل ملعتلا ةدوج
 

 قئاقد )3(

 ةيحاتتفالا ةسلجلا ميدقت 3

 
 ةيحاتتفالا ةسلجلا ريدم

  يديوسلا يلع نب ةفيلخ.د
 زيمتملا يميلعتلا ءادألل موتكم لآ دشار نب نادمح ةسسؤمل ماعلا نيمألا

 

 قئاقد )5(

 ةيبيحرتلا ةملكلا 4

 
 سريدملا ميهاربإ نب نمحرلا دبع .د

 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم ماع ريدم
 

 قئاقد )10(

 ةيحاتتفالا ةملكلا 5

 
 يسالفلا لوهلاب دمحأ .د

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب ميلعتلاو ةيبرتلا ريزو يلاعم
 

 ةقيقد )15(

 سيئرلا ثدحتملا 6

 
 يتبسلا هللا دبع نب دلاخ .د

  بيردتلاو ميلعتلا ميوقت ةئيه ةرادإ سلجم سيئر يلاعم
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 

 ةقيقد )15(

 تالخادمو شاقن 7
 

 عيمجلا
 

 ةقيقد )30(

 
 ةحارتسا

 
 ةقيقد )30(

 
 
 
 

 عورشمل ةيميلقإلا ةشرولا جمانرب

  "ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جماربل يميداكألا دامتعالا عقاو“ 
 



  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 ةودنلا تايلاعف

 تقولا ثدحتملا                             ةيلاعفلا م
 

 ةسيئرلا ةسلجلا ريدم
 سيور ميهاربإ تنب ةمطاف

 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم ماع ريدم دعاسم
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 وكسنويلا زكرمل يثحبلا عورشملا ضرع
 عقاو( ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا
 نيملعملا دادعإ جماربل يميداكألا دامتعالا

 )ةيبرعلا لودلا يف

 
 هتنيعو عورشملا ةيجهنمو ،عورشملا فادهأ ضرع

 رديح نيسح فيطلل ادبع .د
 عورشملل يثحبلا قيرفلا سيئر

 

 ةقيقد )15(
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 ةيعجرملا لودلا تاسرامم ليلحتو ضرع

 رديح نيسح فيطللا دبع .د
 عورشملل يثحبلا قيرفلا سيئر

 

 ةقيقد )20(
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 ةساردلاب ةفدهتسملا ةيبرعلا لودلا يف جئاتنلا ليلحتو ضرع

 سلطملا هدبع .د
 عورشملل يثحبلا قيرفلا وضع

 

 ةقيقد )20(
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 حرتقُملا راطإلا

  نيملعملا دادعإ جمارب دامتعاو ةدوج نامض ةمظنأ ميمصتل
  تايصوتلاو ةيبرعلا لودلا يف

 رديح نيسح فيطلل ادبع .د
 عورشملل يثحبلا قيرفلا سيئر

 

 ةقيقد )20(

 تالخادملاو تاشقانملا 12
 

 عيمجلا
 

 ةقيقد )30(

  ةيماتخلا ةشرولا تايصوت ضرع 13

 
 يمرضحلا دمحأ .د

 عورشملل يثحبلا قيرفلا وضع
 

 ةقيقد )15(

 ماتخلا 14

 
 سريدملا ميهاربإ نب نمحرلا دبع .د

 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم ماع ريدم
 

 قئاقد )5(

 




