
 انًشًىنٍُ تانذوس انشاتغ/ لغى ػهىو انذُاج انصثادٍ

 انًشدهح االونً

 اعى انطانة خ
انشؼثح 

 وانًجًىػح

 انًىلف

 )غُاب( كًُُاء ػايح() ساعة 1أ /خػثذ انكاظى ادًذ دغٍُ يذًذ ػهٍ 1

 )غُاب( ساعة نى ًَرذٍ ونذَه عؼٍ 1أ /سادًذ ػجُم فاضم فُاض 2

 )غُاب()ػهى االسض(  ساعة 1أ /خاعايه ادًذ ػالوٌ فُاض 3

 /ساعذاق اعًاػُم دًُذ ػهٍ 4
ء ػايح، دُاذُح خهُح، كًُُاػهى االسض، ) يىاد تاستغ ساعة 1أ

 )غُاب( يىاد 6ويغرىفٍ ( ػهى االدُاء، ذششَخ َثاخ

 )غُاب( ساعة نى ًَرذٍ ونذَه عؼٍ 1أ /سايُش ػثاط كهُة كهُه 5

 )غُاب( ونذَه عؼٍساعة نى ًَرذٍ  1أ /سترىل عانى ػهٍ عؼُذ 6

 ذششَخ َثاخ( ) ساعة 2أ /خجىاد كاظى لاعى كاظى 7

 ، ذششَخ َثاخ( )دُاذُح خهُح ساعة 2أ /خدغٍُ ػثذ انذغٍُ عهش خهف 8

 )دُاذُح خهُح(  ساعة 2أ /خػثاط خضُش ػثاط جثش 9

 ساعة )دُاذُح خهُح، كًُُاء ػايح(  2أ /خى يذًذُدَُا ػثذ انىادذ اتشاه 10

 ساعة )دُاذُح خهُح(  1ب /خػذَاٌ نفره صايمصهشاء  11

 ساعة )كًُُاء ػايح، ذششَخ َثاخ، نغح اَكهُضَح(  1ب /سعًاسج عؼذ شخُش 12

 ساعة )دُاذُح خهُح(  2ب /خسػذ يشؼاٌ يهاوػ هطُث 13

 ساعة )ػهى االدُاء( )غُاب( 2ب /خػثذ انخانك ػذَاٌ يشؼاٌ 14

 ساعة )دُاذُح خهُح(  2ب ػهٍ/خػثذ هللا دغٍُ ػثذ انجثاس  15

 ساعة )دُاذُح خهُح(  2ب /خػهٍ دغٍُ هضاع دغىٌ 16

 ساعة )دُاذُح خهُح(  2ب /خػهٍ صانخ يؼُهف يىعً 17

 ساعة )دُاذُح خهُح( 2ب /خػهٍ فانخ دًُذ ػهُىٌ 18

 ساعة )دُاذُح خهُح( )غُاب( 2ب /خػهٍ كاظى يظهىو غهُى 19

 )دُاذُح خهُح، كًُُاء ػايح، ػهى االدُاء، ذششَخ َثاخ( ساعة 2ب / سنىاء ػايش خهُم ػهىاٌ 20

 /سيذًذ ػالء ػثذ انضهشج 21
ساعة )دًَمشاطُح، ػهى االسض، دُاذُح خهُح، كًُُاء ػايح،  1ج

 ػهى االدُاء، ذششَخ َثاخ، ػهى انُفظ انرشتىٌ( )غُاب(

 )غُاب(ساعة )دُاذُح خهُح، ذششَخ َثاخ(  1ج / خيشذضً سصاق دًذاٌ ذاَه 22

 /سيؼار داوود خشتاط 23

ساعة )ػهى انذاعثاخ، دًَمشاطُح، ػهى االسض، دُاذُح خهُح،  2ج

كًُُاء ػايح، ػهى االدُاء، ذششَخ َثاخ، نغح ػشتُح، اعظ 

 ذشتُح، ػهى انُفظ انرشتىٌ( )غُاب(

 ساعة )دُاذُح خهُح( 2ج /خهثه طه دغٍُ ػثذ ػهٍ 24

 )دُاذُح خهُح( )غُاب( ساعة 2ج /خَاعٍُ يجُذ َاعٍُ دغٍ 25

 

 

 

 



 انًشدهح انثاَُح

 اعى انطانة انشتاػٍ خ
انشؼثح 

 انًىلف وانًجًىػح

 ساعة تذسعٍُ )ذصُُف َثاخ، كًُُاء دُاذُح( )غُاب( 1أ /خدغٍ هادٌ دغٍ ػهٍ 1

 ساعة تذسط )ادصاء( 2أ /خطُثه ػهٍ سهُف ػهٍ 2

3 
 /سػثذ انشصاق دًُذ عشداٌ جشاد

كًُُاء دُاذُح، اَغجح،  ساعة )ذصُُف َثاخ، 2أ

 يىاد 5اَكهُضٌ، الفمشَاخ( يغرىفٍ 

 ساعة )اجُح(  2أ /خفاطًه دغٍُ صذاو يطشش 4

 ساعة تذسط )ذصُُف َثاخ( 2أ /خيصطفً سَاض ػثذ انؼظُى ػثذ انذغٍ 5

 ساعة )ادصاء دُاذٍ(  2أ /خهاسوٌ كشَى ادًذ دغٍُ 6

 )ادصاء(ساعة تذسط  2أ /خَىعف هُثى َىح اتشاهُى 7

 ساعة تذسط )اجُح( )غُاب( 1ب /خادًذ يذًىد يذًذ َاَف 8

 ساعة دسعٍُ )ادصاء دُاذٍ، اجُح(  1ب /خاًَاٌ َصاس يهذى ػهٍ 9

 ساعة تذسط )اجُح( )غُاب( 1ب /خ صَُة ػُذاٌ انًاسٌ طاهش 11

 ساعة )اَغجح، اَكهُضٌ( 1ب خػثاط ػالء كاظى داود/  11

 ساعة )كًُُاء دُاذُح(  1ب /خَثشاط كشَى داذى يزكىس 12

 ساعة )ػهى االجُح( )غُاب( 2ب خ/عجاد دغٍُ كشَى خُىٌ 13

 ساعة تذسط )اجُح( )غُاب( 2ب /خعذش غانة ػطُه ػثذ انذغٍ 14

 ساعة دسعٍُ )اجُح، كًُُاء دُاذُح( )غُاب( 2ب /خػائشه وػذ ػهٍ ػثذ 15

 )غُاب(نى ذًرذٍ ونذَها عؼٍ  2ج /سطُثح خانذ دغٍُ فائض 16

 ساعة تذسط )اجُح(  2ج /خَشجظ عًُش ساضٍ دغٍُ 17

 تذسط )ادصاء دُاذٍ(  ساعة 2ج /خَىس يذًذ يظهش يذًىد 18

 ساعة )ادصاء دُاذٍ( 2ج  خهذي جًؼح ياػىد / 19

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًشدهح انثانثح
 انًىلف انشؼثح وانًجًىػح االعى خ

1أ هبرة عجذ الكرين عجذ الىادذ شوخي 1 راصت )فطريبد، دجليبد، طرائك رذريش،  

دشراد( لذيهب صعي وغبئجخ في االهزذبى للذوريي 

هىاد )غيبة( 5هضزىفي   

2أ صفبء خضير عجبس دضيي 2  راصت )دجليبد( )غيبة( 

/هصطفى ادوذ عجذ صلوبى 3 2أ  )دجليبد، دشراد( راصت   

/هصطفى عجذ الولك  فيبض عٌبد 4 2أ  ()دجليبد راصت   

عوبد صعذ هللا خويشاًش  5 1ة  )دجليبد، طرائك رذريش،  دور الثبًيراصت   

 4هضزىفي  -ًبجخ لرار )فطريبد(  -دشراد، ثيئخ(

)غُاب(هىاد   

/خ*عذًبى ججبر جبصن عىج 6 1ة   راصت )دجليبد(  

/د*هبشن هذوذ هبشن دضيي 7 1ة   راصت )دجليبد( )غيبة( 

2ة صجأ رشيذ دويذ دبرن 8  راصت )دجليبد( )غيبة( 

/د*طيجخ هذوذ رذضيي/ ا.ركريذ 9 1ج   راصت )دجليبد، دشراد( 

/د*علي عجذ الججبر كرين جليل 10 1ج   راصت )دجليبد( 

/خ*فبطوخ جعفر صبدق دضي 11 1ج   راصت )دجليبد( 

/د*عبصن هذوذ صردبى عجذ هللا 12 2ج   راصت )دجليبد، دشراد( )غيبة( 

2ج  فرح صالم عجذ الزهرح دضي 13  راصت )دشراد(  

/رلور هبشن ًجن عجذ هللا 14 2ج  راصت )دجليبد، طرائك رذريش، دشراد،  

 طذبلت( 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 انًشدهح انشاتؼح

 اعى انطانة انشتاػٍ خ
انشؼثح 

 وانًجًىػح

 انًىلف

 يىاد 7ساعة )طفُهُاخ واخرُاسٌ( يغرىفٍ  1أ /سادًذ جهُم شالل يطش 1

2 
 1أ /سعُف عؼذ دًُذ شالل

ساعة )يُاػح وادُاء يجهشَح وفغهجح دُىاٌ( نى ًَرذٍ دوس 

 يىاد )غُاب( 6ثاٍَ يغرىفٍ 

3 
 1أ /ػصاو طالل ػاَذ طالل

ساعة )يُاػح وطفُهُاخ وفغهجح َثاخ وادُاء يجهشَح وفغهجح 

 يىاد )غُاب( 3دُىاٌ واخرُاسٌ( نى ًَرذٍ دوس ثاٍَ يغرىفٍ 

4 
 1أ /سَىس اتشاهُى خهُم خًُظ

وطفُهُاخ وفغهجح َثاخ وادُاء يجهشَح وفغهجح  ساعة )يُاػح

 يىاد )غُاب( 4دُىاٌ( نى ذًرذٍ دوس ثاٍَ يغرىفٍ 

5 
 1أ هُثد ػهٍ ادًذ ػضَض/ س

يىاد ساعة يٍ  7ساعة )طفُهُاخ وادُاء يجهشَح( يغرىفٍ 

 انؼاو انًاضٍ 

6 

 2أ دػاء ػثذ انؼثاط جاعى ػثُذ/ خ

وادُاء يجهشَح  ساعة )يُاػح وطفُهُاخ وفغهجح َثاخ )غُاب(

وفغهجح دُىاٌ واخرُاسٌ( وساعة تذسعٍ انرذًُم )ذششَخ 

يماسٌ وطشائك ذذسَظ( يغرىفٍ لُاط وذمىَى وتذث ذخشج 

 وذشتُح ػًهُح

 َاجخ دوس اول وساعة تذسط انرذًُم )فطشَاخ( )غُاب( 2أ عُف عؼذ كاظى خهف/س 7

 شهذ دغٍ ػثذ انشضا يىدٍ 8
 2أ

يجهشَح وفغهجح دُىاٌ  ساعة )يُاػح وطفُهُاخ وادُاء

 واخرُاسٌ( )غُاب(

 يىاد 8ساعة )ادُاء يجهشَح( يغرىفٍ  2أ  طُف عؼذ كاظى 9

 يىاد  7ساعة )طفُهُاخ واخرُاسٌ( يغرىفٍ  2أ /سػالء فُصم لاعى صانخ 10

11 
 2أ  ػًاس عايٍ صفش ػهٍ

ساعة )يُاػح وطفُهُاخ وادُاء يجهشَح وفغهجح دُىاٌ 

 يىاد )غُاب( 3يغرىفٍ  واخرُاسٌ وذشتُح ػًهُح(

12 
 2أ يجُذ اكشو يجُذ/خ هلرُث

يىاد  6ساعة )يُاػح، طفُهُاخ، فغهجح دُىاٌ( يغرىفٍ 

 )غُاب(

  ساعة تذسط انرذًُم )وساثح( 2أ يصطفً اعًاػُم يذًىد ػثذ 13

 يىاد 8ساعة )يُاػح( يغرىفٍ  1ب اَه وػذ داذى َجى 14

 يىاد  8ساعة تذسط )فغهجح دُىاٌ( يغرىفٍ  1ب يذًذ خانذ كاصذ جثش / س 15

 خيذًذ عهُم يذًذ جاعى /  16
 1ب

ساعة )اخرُاسٌ( وساعة تذسط انرذًُم )طشائك ذذسَظ( 

 )غُاب( يىاد 8يغرىفٍ 

 يىاد 8ساعة )يُاػح( يغرىفٍ  2ب /سسعىل يجثم دًذ دغٍ 17

 يىاد 8يغرىفٍ )فغهجح دُىاٌ( نى ذًرذٍ دوس ثاٍَ  ساعة 2ب /عجً يذٍ يجُذ ػهٍ 18

19 
 2ب فشح سػذ كطُف دغىٌ/

 5ساعة )يُاػح وطفُهُاخ وادُاء يجهشَح واخرُاسٌ( يغرىفٍ 

 يىاد  )غُاب(

 يىاد 8ساعة )اخرُاسٌ( يغرىفٍ  2ب ػثذ انُثٍ دُذس/نماء ػثذ انىادذ  20

 

 



 انراتع/ لضى عهٕو انذٍاج انًضائً انًشًٕنٍٍ تانذٔر

 انًردهح االٔنى

 اصى انطانة خ
انشعثح 

 ٔانًجًٕعح

 انًٕلف

 راصة )دٍاتٍح خهٍح، نغح اَكهٍزٌح( )غٍاب( 1أ /خدارث يذًذ اصًاعٍم جاصى 1

 راصة )عهى االدٍاء( )غٍاب( 1أ /خدضٍٍ عثاس ردٍى عثذ 2

 راصة )عهى االرض، دٍاتٍح خهٍح( 1أ /خدعاء جًٍم صعصع شًخً 3

 راصة )دٍاتٍح خهٍح، كًٍٍاء عايح، تشرٌخ َثاخ(  2أ /رشاكر ادًذ شكر يذًٕد 4

 راصة )دٍاتٍح خهٍح، كًٍٍاء عايح( 2أ /خطٍثّ عثذ انغفٕر يٕنٕد جًعّ 5

 راصة )دٍاتٍح خهٍح، كًٍٍاء عايح( 2أ /خعهً دضٍٍ اتراٍْى يٓذي  6

 راصة )تشرٌخ َثاخ(  2أ / ر عثذ هللا عًر كرٌى عثاس 7

 2أ /رغفراٌ خهٍم َجى عثذ هللا 8
راصة )عهى االرض، دٍاتٍح خهٍح، كًٍٍاء عايح، تشرٌخ َثاخ( 

 )غٍاب(

 راصة )عهى االرض، دٍاتٍح خهٍح(  2أ /خفاطًّ فتذً كاظى ردًٍّ 9

 راصة )عهى االرض(  2أ /خيصطفى صهًاٌ عهً عثذ 10

 2أ /ردضٍيُى جثار خهف  11

راصة )عهى انذاصثاخ، دًٌمراطٍح، عهى االرض، دٍاتٍح خهٍح، 

كًٍٍاء عايح، عهى االدٍاء، تشرٌخ َثاخ، نغح عرتٍح، اصش ترتٍح، 

 عهى انُفش انترتٕي(  )غٍاب(

 راصة )عهى االرض، كًٍٍاء عايح(  2أ ْال حائر عُاد / ر 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًردهح انخاٍَح

 

 انطانة انرتاعًاصى  خ
انشعثح 

 ٔانًجًٕعح
 انًٕلف

 راصة تذرس )اَضجح( )غٍاب( 1أ خادًذ رٌاض عثذ انكرٌى يذًذ/ 1

2 
 ردضٍٍ عثذ انرظا غًُ يذًذ/

راصة تخالث درٔس )ادصاء دٍاتً، كًٍٍاء دٍاتٍح، اَضجح(  1أ

 يٕاد 7ٔيضتٕفً 

 راصة تذرس )ادصاء دٍاتً( 1أ خ/غضك تردي فرداٌ  3

4 
 /ردايذ دضٍ عهًفارٔق 

راصة تارتع درٔس )تصٍُف َثاخ، اجُح، كًٍٍاء دٍاتٍح  1أ

 ٔاَضجح( 

 راصة )ادصاء دٍاتً، اَضجح(  1أ خيذًذ صانى ٌٕصف يذًٕد/ 5

 راصة تذرصٍٍ درٔس )كًٍٍاء دٍاتٍح، اَضجح(  1أ /رنجٍٍ يذًذ ٌٕصف يذًذ 6

 دٍاتٍح(راصة تذرس )كًٍٍاء  2أ /خشٓالء درداٌ اصًاعٍم خهٍم 7

 راصة تذرس )ادصاء دٍاتً(  2أ /خصالح انذٌٍ يٓذي جاصى  8

 راصة تذرس )ادصاء دٍاتً( )غٍاب( 2أ /خظالل جهٍم شفٍك تٕفٍك 9

 راصة تذرصٍٍ )اجُح، اَضجح(  2أ /خعثذ انذكٍى يزْر جالل  11

 راصة تذرس )ادصاء دٍاتً( )غٍاب( 2أ /خعهً ٔاحك كاظى دأد 11

 راصة تذرس )تصٍُف َثاخ( 2أ /خانكرٌى دًٍذَادٌح عثذ  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًردهح انخانخح

 
انشعثح  االصى خ

 ٔانًجًٕعح

 انًٕلف

1أ اصاله تاطل عثد الزساق صالخ 1  راطة )طزائك تدرَض( 

1أ اَوي دظي هجثاص ضادٍ 2  راطة )دثلُات، طزائك تدرَض، دشزات، طذالة( 

/رهللا طلُواىرافد اطواعُل عثد  3 1أ   راطة )دثلُات، طزائك تدرَض، دشزات(  

1أ طجاد هؤَد ههدٌ لاطن/ ت 4 راطة )دثلُات، وراثة، دشزات، طذالة( راطة  فٍ  

 هىاد التذوُل )كُوُاء دُاتُة، اًظجة(

1أ هذود عاهز عثد هللا دظُي  5 راطة تالتذوُل)دثلُات، طزائك تدرَض، دشزات( راطة    

/ختىفُك صالخهصطفً ادود  6 1أ   راطة )دثلُات( )غُاب( 

1أ ههدٌ هىطً كاظن عثد الزضا / ر 7  راطة )دثلُات، دشزات(  )غُاب( 

/رههٌد رَاض هذود هذجىب 8 1أ   راطة )دثلُات، طزائك تدرَض، دشزات، طذالة( 

1أ هدي جاطن هذود سغُز / ر 9  راطة )دثلُات، دشزات(  

 

1أ هدي عاهز تالز هذود 10  راطة )دثلُات، دشزات(  

1أ َظزي جوُل عثد الزضا لفته 11  راطة )دثلُات، دشزات( )غُاب( 

تاَه لؤٌ فاضل ههدٌ / 12 2أ   راطة )دثلُات، دشزات( 

2أ  /تراهٍ عشام صائة ادود 13  راطة )دثلُات( )غُاب( 

2أ رؤي عالء شهاب ادود 14  راطة )دثلُات( 

2أ راًُا عثد َاطُي ًاصز 15  1332ت م / األهزلدروص العثىر توىجة رطىب تالغُاب  

راطة تدرص التذوُل - 22/2/2112فٍ   

/تطجً عوارعذاب غدَز 16 2أ   راطة )دشزات(  

/تعلٍ فائش طزداى جزاد 17 2أ   راطة )دثلُات، دشزات(  

/عثد الوهُوي إتزاهُن هذوىد هٌدٌ 18 2أ   راطة )دثلُات، دشزات( 

2أ  تهذوىد/هصطفً فالح دظي  19  راطة )دثلُات( )غُاب( 

تَىطف رائد تذز / 20 2أ   راطة )دثلُات(  

 

 

 

  

 

 

 

 



 انًردهح انراتعح

 اصى انطانة انرتاعً خ
انشعثح 

 ٔانًجًٕعح

 انًٕلف

 راصة تذرصٍٍ )طفٍهٍاخ ٔتذج تخرد( 1أ /راتاء عثذ انفتاح عثذ انضتار يذًذ 1

 /رإَار خًٍش جضاو َصٍر  2
 6درٔس )طفٍهٍاخ ٔادٍاء يجٓرٌح( يضتٕفً  راصة تذرصٍٍ 1أ

 درٔس

 درٔس )غائة( 7راصة تذرصٍٍ )يُاعح ٔطفٍهٍاخ( يضتٕفً  1أ صاترٌٍ ْادي جٕاد عثٍذ 3

 خلف محمد صهطاٌبيداء  4
راصة تخالث درٔس )يُاعح ٔطفٍهٍاخ ٔادٍاء يجٓرٌح( يضتٕفً  2أ

 درٔس )غائة( 6

 يذًذ صالو صثذً َٕري / ر 5
تخالث درٔس )فضهجح َثاخ ٔادٍاء يجٓرٌح ٔفضهجح راصة  2أ

 درٔس )غائة( 6دٍٕاٌ( يضتٕفً 

 يٕاد 7راصة تذرصٍٍ )طفٍهٍاخ ٔادٍاء يجٓرٌح( يضتٕفً  1ب عٕدِ/رإتراٍْى َٕري خهف  6

 درٔس 8يضتٕفً راصة تذرس )طفٍهٍاخ(  1ب يُٓذ جٓاد يذًذ ادًذ / خ 7

  عًر ادًذ كرٌى ادًذ / ر 8
ٔراصة درس انتذًٍم راصة تذرصٍٍ )يُاعح ٔطفٍهٍاخ(  2ب

 )غائة( درٔس 7يضتٕفً  )انذثهٍاخ(

 شطة /ر  ِعًر عًاد دًز 9
 6راصة تخالث درٔس )يُاعح ٔادٍاء يجٓرٌح ٔفضهجح( يضتٕفً  2ب

 يٕاد )غائة(

 يٕاد 8راصة تذرس )طفٍهٍاخ( يضتٕفً  2ب دًٍذييذًذ عثذ هللا دًط  10

 يٕاد 8راصة تذرس )طفٍهٍاخ( يضتٕفً  2ب ٔالء انذٌٍ ادضاٌ دًاد عثذ  11
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