
ةرونملا ةنيدملا  ةقطنمب  میلعتلل  ةماعلا  ةیعیبطةرادإلا  مولع  يناثلا  فصلل  ثيدح 1  ةدام  تافصاوم  تانبلودج  تاررقم - )  ) ةيوناثلا ةلحرملا  ةیلھألا -  قدنخلا  سرادم 

لوألا يساردلا  لصفلا  يساردلا 1441-1440 -  50ماعلا  ةلئسألا :  شخبددع  مساق  ةریما دمحم  دادعا 

249 فادھألا : 51.00عومجم  صصحلا :  49ددع  تاعوضوملا :  ددع 

1.00 ةصحلل :  فادھألل  ىندألا  30.00دحلا  ةصحلل :  فادھألل  ىلعألا  دحلا 

صصحلاتاعوضوملام ددع 

فاد ـــــــــــــــــــــــ ھألا تا  ـــــــــــــــــــــــــــــ يوتسم
عومجم
ةلئسألافادھألا ددع  ميوقتبیكرتلیلحتقیبطتمھفركذت

سعسعسعسعسعسع

ةنسلا1 فيرعت 
اھتیجحو 3.00917100200000182اھتلزنمو 

2
لثم  ) لوألا ثيدحلا 

نم هب  ينثعبام هللا 
( ...ىدھلاو ملعلا 

1.0071000000000071

3
نم  ) يناثلا ثيدحلا 

مالسإلا يف  نس 
( ...ةنسح ةنس 

1.0061000000000061

4
أدب  ) ثلاثلا ثيدحلا 

َابيرغ مالسإلا 
( ...أدب امك  دوعیسو 

1.0061000000000061

5
نإ  ) عبارلا ثيدحلا 

نإو نیب  لالحلا 
( ...نیب مارحلا 

1.0061100000000071

6
سماخلا ثيدحلا 

مھلظي هللا ةعبس  )
( ...هلظ يف 

1.0031000000000031

7
سداسلا ثيدحلا 

يل ىداع  نم  )
( ...ایلو

1.0061000000000061

8
نل  ) عباسلا ثيدحلا 

مكنم ًادحأ  يجني 
( ...هلمع

1.0071000000000071

ىلإ ةفاضإلاب  ةیلاقم  ةلئسأ  عضو  نم  دبالو  عوضوم  لك  يف  بولطملا  ددعلاب  مازتلإلا  بجي  لودجلا  بسحب  فادھألا .  ىوتسم  بسحب  لصفلا  يف  ةلئسألا  ددع  س =  ىوتسم ،  لك  يف  فادھألا  ددع  ع =  تاظحالم : 
اماتخو ةشقانم . (....  يأر -  ءادبإ  لیثمت -  مسر -  ةعاطتسإلا )  ردق  ایلعلا  ریكفتلا  تاراھم  سیقتل  ةیلاقملا  ةلئسألا  عضوت  نأ  ىعاريو  ةجردلا .  سدس  نع  ةیلاقملا  ةلئسألا  تاجرد  لقت  نأ ال  بجيو  ةیعوضوملا  ةلئسألا 

تارقف نع 8  ةیعوضوملا  ةلئسألا  نم  عون  يأ  يف  تارقفلا  ددع  لقي  الأ  ىعاري 



9
لثم  ) نماثلا ثيدحلا 
ةماخ لثمك  نمؤملا 

( ...عرزلا
1.0041000000000041

10
عساتلا ثيدحلا 

نافع نب  نامثع  )
اعد هنع  يضر هللا 

( ...هیلع غرفأف  ءوضوب 

1.001010000000000101

11
رشاعلا ثيدحلا 

ينومتيأر امك  اولصو  )
( ...يلصا

1.0031000000000031

12

رشع يداحلا  ثيدحلا 
ىلع ةالص  لقثأ  نإ  )

ةالص نیقفانملا 
ةالصو ءاشعلا 

( ...رجفلا

1.0051000000000051

رشع13 يناثلا  ثيدحلا 
( سمخ ةرطفلا  )1.0051000000000051

14
رشع ثلاثلا  ثيدحلا 
يف تیب  میعز  انأ  )
( ...ةنجلا ضبر 

1.0091000000000091

رشع15 عبارلا  ثيدحلا 
( بضغت ال  )...1.0061000000000061

ةرونملا ةنيدملا  ةقطنمب  میلعتلل  ةماعلا  ةیعیبطةرادإلا  مولع  يناثلا  فصلل  ثيدح 1  ةدام  تافصاوم  تانبلودج  تاررقم - )  ) ةيوناثلا ةلحرملا  ةیلھألا -  قدنخلا  سرادم 

لوألا يساردلا  لصفلا  يساردلا 1441-1440 -  50ماعلا  ةلئسألا :  شخبددع  مساق  ةریما دمحم  دادعا 

249 فادھألا : 51.00عومجم  صصحلا :  49ددع  تاعوضوملا :  ددع 

1.00 ةصحلل :  فادھألل  ىندألا  30.00دحلا  ةصحلل :  فادھألل  ىلعألا  دحلا 

صصحلاتاعوضوملام ددع 

فاد ـــــــــــــــــــــــ ھألا تا  ـــــــــــــــــــــــــــــ يوتسم
عومجم
ةلئسألافادھألا ددع  ميوقتبیكرتلیلحتقیبطتمھفركذت

سعسعسعسعسعسع

ىلإ ةفاضإلاب  ةیلاقم  ةلئسأ  عضو  نم  دبالو  عوضوم  لك  يف  بولطملا  ددعلاب  مازتلإلا  بجي  لودجلا  بسحب  فادھألا .  ىوتسم  بسحب  لصفلا  يف  ةلئسألا  ددع  س =  ىوتسم ،  لك  يف  فادھألا  ددع  ع =  تاظحالم : 
اماتخو ةشقانم . (....  يأر -  ءادبإ  لیثمت -  مسر -  ةعاطتسإلا )  ردق  ایلعلا  ریكفتلا  تاراھم  سیقتل  ةیلاقملا  ةلئسألا  عضوت  نأ  ىعاريو  ةجردلا .  سدس  نع  ةیلاقملا  ةلئسألا  تاجرد  لقت  نأ ال  بجيو  ةیعوضوملا  ةلئسألا 

تارقف نع 8  ةیعوضوملا  ةلئسألا  نم  عون  يأ  يف  تارقفلا  ددع  لقي  الأ  ىعاري 



16

سماخلا ثيدحلا 
يبنلا ناك   ) رشع
هیلع ىلص هللا 

انملعي ملسو 
( ...ةراختسإلا

1.0031000000000031

17
سداسلا ثيدحلا 

عبسلا وبنتجا   ) رشع
( ...تاقیبوملا

1.0051000000000051

18
رشع عباسلا  ثيدحلا 
مدآ نبا  ىلع  بتك  )

( ...انزلا نم  هبیصن 
1.0031000000000031

19
رشع نماثلا  ثيدحلا 

سیلف انشغ  نم  )
( ...انم

1.0031000000000031

20
رشع عساتلا  ثيدحلا 
مدآ نبا  تام  اذإ  )

نم إلا  هلمع  عطقنا 
( ...ةثالث

1.0031000000000031

21
ال  ) نورشعلا ثيدحلا 

موي دبع  امدق  لوزت 
 ...( ةمایقلا

1.0041000000000041

ةرونملا ةنيدملا  ةقطنمب  میلعتلل  ةماعلا  ةیعیبطةرادإلا  مولع  يناثلا  فصلل  ثيدح 1  ةدام  تافصاوم  تانبلودج  تاررقم - )  ) ةيوناثلا ةلحرملا  ةیلھألا -  قدنخلا  سرادم 

لوألا يساردلا  لصفلا  يساردلا 1441-1440 -  50ماعلا  ةلئسألا :  شخبددع  مساق  ةریما دمحم  دادعا 

249 فادھألا : 51.00عومجم  صصحلا :  49ددع  تاعوضوملا :  ددع 

1.00 ةصحلل :  فادھألل  ىندألا  30.00دحلا  ةصحلل :  فادھألل  ىلعألا  دحلا 

صصحلاتاعوضوملام ددع 

فاد ـــــــــــــــــــــــ ھألا تا  ـــــــــــــــــــــــــــــ يوتسم
عومجم
ةلئسألافادھألا ددع  ميوقتبیكرتلیلحتقیبطتمھفركذت

سعسعسعسعسعسع

ىلإ ةفاضإلاب  ةیلاقم  ةلئسأ  عضو  نم  دبالو  عوضوم  لك  يف  بولطملا  ددعلاب  مازتلإلا  بجي  لودجلا  بسحب  فادھألا .  ىوتسم  بسحب  لصفلا  يف  ةلئسألا  ددع  س =  ىوتسم ،  لك  يف  فادھألا  ددع  ع =  تاظحالم : 
اماتخو ةشقانم . (....  يأر -  ءادبإ  لیثمت -  مسر -  ةعاطتسإلا )  ردق  ایلعلا  ریكفتلا  تاراھم  سیقتل  ةیلاقملا  ةلئسألا  عضوت  نأ  ىعاريو  ةجردلا .  سدس  نع  ةیلاقملا  ةلئسألا  تاجرد  لقت  نأ ال  بجيو  ةیعوضوملا  ةلئسألا 

تارقف نع 8  ةیعوضوملا  ةلئسألا  نم  عون  يأ  يف  تارقفلا  ددع  لقي  الأ  ىعاري 



22
يداحلا ثيدحلا 

ملظلا نإ   ) نورشعلاو
موي تاملظ 

( ...ةمایقلا

1.0051000000000051

23
يناثلا ثيدحلا 

نوردتأ  ) نورشعلاو
( ...سلفملا نم 

1.0031000000000031

24
قحو ىلاعت  قح هللا 

ىلص هللا لوسرلا 
ملسو هیلع 

1.0051000000000051

25

ىلا هللا ةوعدلا 
نم روصو  ىلاعت , 
ىلص لوسرلا  يدھ 

يف ملسو  هیلع  هللا 
كلذ

1.0041000000000041

1.0041000000000041ةماقتسالا26

1.0051000000000051ةفِعلا27

اھتیمھأو28 1.0031000000000031قالخألا 

بذكلاو29 1.0091000000000091قدصلا 

هبادآو30 1.0051000000000051حازملا 

فورعملاب31 رمألا 
ركنملا نع  1.0061000000000061يھنلاو 

ةرونملا ةنيدملا  ةقطنمب  میلعتلل  ةماعلا  ةیعیبطةرادإلا  مولع  يناثلا  فصلل  ثيدح 1  ةدام  تافصاوم  تانبلودج  تاررقم - )  ) ةيوناثلا ةلحرملا  ةیلھألا -  قدنخلا  سرادم 

لوألا يساردلا  لصفلا  يساردلا 1441-1440 -  50ماعلا  ةلئسألا :  شخبددع  مساق  ةریما دمحم  دادعا 

249 فادھألا : 51.00عومجم  صصحلا :  49ددع  تاعوضوملا :  ددع 

1.00 ةصحلل :  فادھألل  ىندألا  30.00دحلا  ةصحلل :  فادھألل  ىلعألا  دحلا 

صصحلاتاعوضوملام ددع 

فاد ـــــــــــــــــــــــ ھألا تا  ـــــــــــــــــــــــــــــ يوتسم
عومجم
ةلئسألافادھألا ددع  ميوقتبیكرتلیلحتقیبطتمھفركذت

سعسعسعسعسعسع

ىلإ ةفاضإلاب  ةیلاقم  ةلئسأ  عضو  نم  دبالو  عوضوم  لك  يف  بولطملا  ددعلاب  مازتلإلا  بجي  لودجلا  بسحب  فادھألا .  ىوتسم  بسحب  لصفلا  يف  ةلئسألا  ددع  س =  ىوتسم ،  لك  يف  فادھألا  ددع  ع =  تاظحالم : 
اماتخو ةشقانم . (....  يأر -  ءادبإ  لیثمت -  مسر -  ةعاطتسإلا )  ردق  ایلعلا  ریكفتلا  تاراھم  سیقتل  ةیلاقملا  ةلئسألا  عضوت  نأ  ىعاريو  ةجردلا .  سدس  نع  ةیلاقملا  ةلئسألا  تاجرد  لقت  نأ ال  بجيو  ةیعوضوملا  ةلئسألا 

تارقف نع 8  ةیعوضوملا  ةلئسألا  نم  عون  يأ  يف  تارقفلا  ددع  لقي  الأ  ىعاري 



هتیمھأو32 1.0031000000000031تقولا 

رایتخاو33 ةوخألا 
1.0041000000000041باحصألا

ناسنإلا34 1.0031000000000031قوقح 

اھتیمھأو35 1.0031000000000031ةءارقلا 

هبادآو36 1.0041000000000041رفسلا 

1.0071000000000071ءاعدلا37

1.0051000000000051ركذلا38

يعارلا39 قوقح 
1.0041100000000051ةیعرلاو

نيدلاولا40 قوقح 
1.0071000000000071براقألاو

1.0021000000000021بابشلا41

هماكحأ42 : ثاعتبالا
1.0031200000000051هبادآو

1.0051000000000051نیخدتلا43

ناسللا44 1.0041000000000041تافآ 

اھضارمأو45 1.0051000000000051بولقلا 

ةرونملا ةنيدملا  ةقطنمب  میلعتلل  ةماعلا  ةیعیبطةرادإلا  مولع  يناثلا  فصلل  ثيدح 1  ةدام  تافصاوم  تانبلودج  تاررقم - )  ) ةيوناثلا ةلحرملا  ةیلھألا -  قدنخلا  سرادم 

لوألا يساردلا  لصفلا  يساردلا 1441-1440 -  50ماعلا  ةلئسألا :  شخبددع  مساق  ةریما دمحم  دادعا 

249 فادھألا : 51.00عومجم  صصحلا :  49ددع  تاعوضوملا :  ددع 

1.00 ةصحلل :  فادھألل  ىندألا  30.00دحلا  ةصحلل :  فادھألل  ىلعألا  دحلا 

صصحلاتاعوضوملام ددع 

فاد ـــــــــــــــــــــــ ھألا تا  ـــــــــــــــــــــــــــــ يوتسم
عومجم
ةلئسألافادھألا ددع  ميوقتبیكرتلیلحتقیبطتمھفركذت

سعسعسعسعسعسع

ىلإ ةفاضإلاب  ةیلاقم  ةلئسأ  عضو  نم  دبالو  عوضوم  لك  يف  بولطملا  ددعلاب  مازتلإلا  بجي  لودجلا  بسحب  فادھألا .  ىوتسم  بسحب  لصفلا  يف  ةلئسألا  ددع  س =  ىوتسم ،  لك  يف  فادھألا  ددع  ع =  تاظحالم : 
اماتخو ةشقانم . (....  يأر -  ءادبإ  لیثمت -  مسر -  ةعاطتسإلا )  ردق  ایلعلا  ریكفتلا  تاراھم  سیقتل  ةیلاقملا  ةلئسألا  عضوت  نأ  ىعاريو  ةجردلا .  سدس  نع  ةیلاقملا  ةلئسألا  تاجرد  لقت  نأ ال  بجيو  ةیعوضوملا  ةلئسألا 

تارقف نع 8  ةیعوضوملا  ةلئسألا  نم  عون  يأ  يف  تارقفلا  ددع  لقي  الأ  ىعاري 



يصاعملاو46 بونذلا 
1.0031000000000031اھراثآو

ةبوتلاو47 1.0071000000000071ةبساحملا 

هلخادمو48 1.0031000000000031ناطیشلا 

ةیمالسإلا49 1.0021000000000021ةراضحلا 

ىلإ ةفاضإلاب  ةیلاقم  ةلئسأ  عضو  نم  دبالو  عوضوم  لك  يف  بولطملا  ددعلاب  مازتلإلا  بجي  لودجلا  بسحب  فادھألا .  ىوتسم  بسحب  لصفلا  يف  ةلئسألا  ددع  س =  ىوتسم ،  لك  يف  فادھألا  ددع  ع =  تاظحالم : 
اماتخو ةشقانم . (....  يأر -  ءادبإ  لیثمت -  مسر -  ةعاطتسإلا )  ردق  ایلعلا  ریكفتلا  تاراھم  سیقتل  ةیلاقملا  ةلئسألا  عضوت  نأ  ىعاريو  ةجردلا .  سدس  نع  ةیلاقملا  ةلئسألا  تاجرد  لقت  نأ ال  بجيو  ةیعوضوملا  ةلئسألا 

تارقف نع 8  ةیعوضوملا  ةلئسألا  نم  عون  يأ  يف  تارقفلا  ددع  لقي  الأ  ىعاري 

ةرونملا ةنيدملا  ةقطنمب  میلعتلل  ةماعلا  ةیعیبطةرادإلا  مولع  يناثلا  فصلل  ثيدح 1  ةدام  تافصاوم  تانبلودج  تاررقم - )  ) ةيوناثلا ةلحرملا  ةیلھألا -  قدنخلا  سرادم 

لوألا يساردلا  لصفلا  يساردلا 1441-1440 -  50ماعلا  ةلئسألا :  شخبددع  مساق  ةریما دمحم  دادعا 

249 فادھألا : 51.00عومجم  صصحلا :  49ددع  تاعوضوملا :  ددع 

1.00 ةصحلل :  فادھألل  ىندألا  30.00دحلا  ةصحلل :  فادھألل  ىلعألا  دحلا 

صصحلاتاعوضوملام ددع 

فاد ـــــــــــــــــــــــ ھألا تا  ـــــــــــــــــــــــــــــ يوتسم
عومجم
ةلئسألافادھألا ددع  ميوقتبیكرتلیلحتقیبطتمھفركذت

سعسعسعسعسعسع

لودج صخلم 
ةدام تافصاوم 

فصلل ثيدح 1 
مولع يناثلا 
لصفلا ةیعیبط 

لوألا يساردلا 

صصحلا ددع 

فاد ـــــــــــــــــــــــ ھألا تا  ـــــــــــــــــــــــــــــ يوتسم
عومجم
ةلئسألافادھألا ددع  ميوقتبیكرتلیلحتقیبطتمھفركذت

سعسعسعسعسعسع

51.00236491110020000024950


