
ةرونملا ةنيدملا  ةقطنمب  میلعتلل  ةماعلا  طسوتملاةرادإلا  لوألا  فصلل  ثيدح  ةدام  تافصاوم  نینبلودج  ةطسوتملا -  ةلحرملا  ةیلھألا -  قدنخلا  سرادم 

لوألا يساردلا  لصفلا  يساردلا 1441-1440 -  60ماعلا  ةلئسألا :  قاحسا دمحمددع  هللادبع دمحم  دادعا 

276 فادھألا : 16.00عومجم  صصحلا :  16ددع  تاعوضوملا :  ددع 

1.00 ةصحلل :  فادھألل  ىندألا  60.00دحلا  ةصحلل :  فادھألل  ىلعألا  دحلا 

صصحلاتاعوضوملام ددع 

فاد ـــــــــــــــــــــــ ھألا تا  ـــــــــــــــــــــــــــــ يوتسم
عومجم
ةلئسألافادھألا ددع  ميوقتبیكرتلیلحتقیبطتمھفركذت

سعسعسعسعسعسع

1
يلثم امنإ  لوألا  " ثيدحلا 

هب ينثعب هللا  ام  لثمو 
.......................

1.001029200000000194

2
مكملع دق  ثلاثلا "  ثيدحلا 

ملسو هیلع  ىلص هللا  مكیبن 
 " ئش لك 

1.001129200000000204

مكلدأ3 الا  عبارلا "  ثيدحلا 
1.00825120100000163..........................ىلع

4
يبنلا ماق   " سماخلا ثيدحلا 

ىتح ملسو  هیلع  ىلص هللا 
 ..................... تمروت

1.001033100000000134

5
باع ام   " سداسلا ثيدحلا 
ملسو هیلع  ىلص هللا  يبنلا 

 ........... طق اماعط 
1.001033100000000134

6
يبنلا تلأس  عباسلا "  ثيدحلا 
يأ ملسو : هیلع  ىلص هللا 

 ............... لمعلا
1.001229200000000214

ملسم7 نم  ام  عساتلا  " ثيدحلا 
.......................ةكوش 1.001436100000000204كاشي 

رطش8 روھطلا  عساتلا "  ثيدحلا 
1.001025100310000184.......................ناميإلا

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
نم ام  رشع "  يداحلا  ثيدحلا 

لك حابص  يف  لوقي  دبع 
......................موي

1.001126100200000193

10
امأ رشع " يناثلا  ثيدحلا 

نیح تلقول 
........................تیسما

1.00623100210000114

11
اي رشع " ثلاثلا  ثيدحلا 

سانلااھيأ
.......................اوبوت

1.00924110100000153

12
ناك رشع " عبارلا  ثيدحلا 
هیلع ىلص هللا  لوسر هللا 

فرصنا اذإ  ملسو 
.....................نم

1.001133110100000164

13
ذاعماي رشع " سماخلا  ثيدحلا 

كبحأل ينإ 
............................

1.001026110310000204

14

ءرملا رشع " سداسلا  ثيدحلا 
بحأ نم  عم 

ثيدحلا ........................."، 
سیلجلا لثم  " رشع عباسلا 

...............ءوسلاو حلاصلا 

1.009210210200000224
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سعسعسعسعسعسع
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15

نم نإ  رشع " نماثلا  ثيدحلا 
ينم مكبرقأو  يلإ  مكبحأ 

" رشع عساتلا  ثيدحلا  ........."
هقلخ نسحب  كردیل  نمؤملا  نإ 

...................

1.001326100100000203

16
يلثم امنإ   " يناثلا ثيدحلا 
ينثعبام هللا لثمو 

.....................هب
1.00726200000000134

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

لودج صخلم 
ةدام تافصاوم 

فصلل ثيدح 
طسوتملا لوألا 
لصفلا

لوألا يساردلا 

صصحلا ددع 

فاد ـــــــــــــــــــــــ ھألا تا  ـــــــــــــــــــــــــــــ يوتسم
عومجم
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سعسعسعسعسعسع

16.0016136932160163000027660


