
اٌدزاظح اٌصثاد١ح

 االٔل نهذٔر

 االطىخ

جٛاد ْاد٘ جًٛم ٔنذا1ٌ

جاطى اتزاْٛى دأد اطزاء2

عاد٘ عثذ ياسٌ طٛثح3

سكٙ خهٛم تاطم اطٛم4

ثايز اتزاْٛى يٓذ٘ طًٛح5

ادًذ طهًاٌ يُعى طذز6

دظٍ صانخ عًاد ْال7

يذًذ يذًذ خهٛم انؼًٛاء8

يذًذ عكاب عذَاٌ يزٔج9

تُذر يذًذ خًٛض رػا10

طاليّ دًذاٌ اطًاعٛم اطًاء11

طاْٙ انكاظى عثذ عهٙ ضذ12ٗ

ادًذ عثاص يذًذ سْزاء13

دأد طهًاٌ صثاح َٕرا14

ػًٛخ يٕطٗ دظٍٛ يزٚى15

عهٙ عثاص طانة اطزاء16

ٔانٙ دُغ ضٛغى نماء17

صهثٙ انٕادذ عثذ فاْى اطٛا18

اطًاعٛم كزو دًٛذ 19َٗٓ

اطًاعٛم كايم يذًذ َٕر20

طانى عثذ َجى َٕرا21

اتزاْٛى يصطفٗ طانة ْثح22

انُثٙ عثذ يذًذ غاَى ػًٛاء23

اتزاْٛى ادًذ يذًذ سْاء24

عهٙ يذًذ دًٛذ يٓذ٘ سُٚة25

ادًذ ْٔٛة جثار ْانح26

 انذٔر انثاَٙ                                   

االظُ خ

زتاب ظعد عٍٟ ظا27ٌُ
ٔٛز فس٠د ٚاجد عثّا28ْ
اظساء عدٔاْ عثد اهلل ادّد29
ظٛظٓ زعد واظُ شز٠س30
زٔا ٘اشُ جٛاد ع31ٍٟ
ٔغُ ٔٛفً ٔا٠ف ٔج32ُ
١ِٕح ِٛفك عثد اٌٍط١ف جاظ33ُ
ش١ّاء واظُ عٍٛاْ ٚٔاض34
٘د٠ً عٍٟ دع١ٓ زا35ٟ٘
دا١ٌا ظعدٞ د١ّد ِثازن36
١ِعُ دعٓ دع١ٓ ظع١د37
زؤٜ ِذّد شعالْ شىس38
اش٘از عثد اٌٛادد صٛالغ شغ١س39
أط ضسغاَ ٘اشُ ٘ا40ٟٔ
ش١ّاء ٠ذ١ٝ عثد اٌىس٠ُ عثد اٌسشاق41
ٚظٓ عر٠ة زد١ّٗ دع42ٓ١

2006-2005 خزٚجاخ لظى انذاطثاخ نهعاو انذراطٙ       

 2006-2005خس٠جاخ لعُ اٌذاظثاخ ٌٍعاَ اٌساظٟ 

2011/4/11



 ٌٍدٚز٠ٓ االٚي ٚاٌثا2007ٟٔ-2006خس٠جاخ لعُ اٌذاظثاخ ٌٍعاَ اٌدزاظٟ

االظُخ

يُٗ خهف ضًذ فٓذ1

ْذٚم ايجذ طعٛذ عه2ٙ

سُٚة طالو لاطى عه3ٙ

َذٖ خهٛم كزٚى يظٛز4

يُال دأد جاطى يذًذ5

يزٚى عثذ انزضا ٕٚطف صثز6

يٛعاد يشْز رداو فزدا7ٌ

صثا َعًاٌ فتذٙ دظ8ٍ

تظًح فاضم عثذ صانخ9

دُٚا دظٍ عثاص اطًاعٛم10

ْثّ يفٛذ عثذ انذًٛذ عه11ٙ

سُٚة طهًٛاٌ ٔٚض يزاد12

أطزاء يذًذ دظٍٛ يٕطٗ كاظى13

دَٛا عهٕاٌ َاجٙ عهٕا14ٌ

َٕر ئتزاْٛى عثذ اهلل عٛذا15ٌ

سُٚة عثذ انخانك جٕاد كاظى16

ْذٚم عثذ انكزٚى عٕدج ٚاط17ٍٛ

ْثّ جًٛم ٚاطز نفت18ّ

طارِ عثذ األيٛز يذًذ يٕط19ٗ

رغذ طايٙ طهٛى يذًذ20

سْزاء دظٍٛ يجٛذ سْٛز21

رػا فاسع عثذ انزساق عثذ انثال22ٙ

آيم عهٙ طهًٛاٌ يٓذ23٘

اطًاء يذًذ طهًاٌ جثم24

سُٚة عثذ انًذٙ يذًذ يٕط25ٗ

آيم ْالل ْاد٘ كؼاع26

ػًٛاء عثذ انكزٚى يذًٕد كزٚى27

َظزٍٚ غاَى يزجاح ػثٛة28

ئُٚاص عهٙ فزاص تذر29

رغذ يذًٕد دًذ كًز30

رؤٖ دظٍٛ يطهك يظهٕو31

ْذٚم عثذ تًز عٛال32ٌ

تزكاخ طعذ اتزاْٛى عثذ33

رْاو عثذ انهطٛف جاطى عثاص34

سُٚة ْاد٘ عٛظٗ يٕط35ٗ

رٔاء جعفز عٕاد خضز36

ٔجذاٌ عثذ انذظٍٛ عثذ انًطهة عال37٘ٔ

 يٛظٌٕ دظٍٛ جثز طهًا38ٌ

ئطزاء دارث عثذ انْٕاب عثذ انزد39ًٍ

سُٚح عثذ انجثار عثذ انذظٍٛ يذًٕد40

َٕر عثذ انكزٚى يذًذ دًش41ِ

يأرب صثاح راػذ جادل42

طًارج عذَاٌ عثاص جثز43

دٕراء دظٍٛ عهٙ دظ44ٍ

َغى كزٚى عُٛذ ػا45ٍْٛ

ػزٔق جعفز ْٕصاٌ اسٚزج46

يُٗ خانذ عٕاد خهٛفح47
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2008-2007                 خس٠جاخ لعُ اٌذاظثاخ ٌٍعاَ اٌدزاظٟ 

                                   ٌٍدٚز٠ٓ االٚي ٚاٌثأٟ              

االطىخ

زجاء ِس٠خ ِذّد ظٍّا1ْ

فاتٓ صادق خصعً اتسا2ُ١٘

فاطّح شاوس ظٍطاْ جاظ3ُ

اتتٙاي عثد اهلل ض١داْ داخ4ً

زٚاء ٠اظ١ٓ عثد اهلل ِساد5

زظً ٠اظ١ٓ زش١د ظع١د6

ِسٚج ِذّد ظع١د فاض7ً

أ١ِسج ٔعّح عثد اهلل عثٛد8

٘ثٗ ظ١ّس ظع١د داٚد9

إ٠ٕاض عٍٟ دع١ٓ د١دز10

زظً ِىٟ عثد عٍٟ عثٛد11

ٔثساض عاِس ِذّد ع12ٍٟ

زشا ِذّٛد إتسا١ُ٘ دات13ُ

عال لت١ثح عثد اٌٛ٘اب ع14ٍٟ

ٔدٜ جّعح ظست١ة ِذّٛد15

ٕ٘د ثائس وس٠ُ دع16ٓ١

ٔٛز تعاَ عثد اٌسشاق دع17ٓ

ظازٖ ِاجد عثد اٌعتاز عثد اٌجثاز18

ز٠ُ ِاٌه وا٠د دع19ٓ١

إ٠الف خ١ًٍ اهلل ٠ٚسدٞ زضا20

ت١داء طا٘س دعٓ جد٠ع21

٘د٠ً عثد اٌسظٛي واظُ جٛاد22

ٔثساض ٔٛزٞ عثد اٌسشاق دع23ٓ١

ظجٝ جّاي ادّد زِضا24ْ

ظازٖ تصاَ شىسجّى25ٗ

ٌّٝ خاٌد خ١سٞ ِذّد ع26ٍٟ

زٚاء فاضً عثاض دعا27ْ

زل١ح عثد اٌىس٠ُ ٌع١ثٟ ٔٙس اال١ِس28

ٔٛز داتُ تالٟ ادّد29

غصْٛ عثاض دع١ٓ دع١ٓ ع30ٍٟ

زشا خض١س عث١د عص٠ص31

ظازٖ ِذّد خضس تم32ٟ

دا١ٔح ج١ًّ ِصعة ِذّٛد33

ظساء ِذّد زضا واظ34ُ

ِٙا ِج١د عثد ظ35ٍِٟٛ

ٔٙٝ دع١ٓ واظُ عاِس36

ش٠ٕح عثد اهلل ذ٠اب اٌٛواع37

دفصح ٠ٛٔط عثد ِسشٚن38

واتٟ عٍٟ جاظُ ِذّد39

ا٠اخ غاشٞ ِذّد خٍف40

د١ٔا ِا٘س عٍٟ جعفس41

ظذس ِذعٓ عاجً زد١ّح42

ش١ّاء زضا ٔاصس دع43ٓ١

ٔضاي ٔاصس واظُ دخ44ً١

ِسح ١ٌث خ١ًٍ اتسا45ُ١٘
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  2008-2009 خس٠جاخ لعُ اٌذاظثاخ ٌٍعاَ اٌدزاظٟ

ٌٍدٚز٠ٓ االٚي ٚاٌثأٟ

اظُ اٌطاٌثحخ

نماء يذًذ ػٕدٙ كزٚذ٘ 1

َثأ يذًذ كايم اطًاعٛم 2

اًٚاٌ يُعى طعٛذ جاطى3

اطزاء تاطى طهًاٌ اتزٚظى4

آالء راضٙ يٕٓدر دٕاص5

آالء ًَٛز ْاد٘ عثذ6

ػًٛاء عهٙ عذاب نطٛف 7

طارج عثذانكاظى تزغغ يذًذ8

طارج يذًذ طعٛذ طهًا9ٌ

طإدد سٔرج كاظى ْجٛز10

غٛذاء طانى يجٛذ عٕدج11

نُٛا فزداٌ خهف خ12ٌٕٛ

رغذ يذًذ جاطى ادًذ13

طزٖ خانذ عثذ انًُعى ادًذ14

دُاٌ دًاد٘ دظٍ دًاد٘ 15

دُٚا عثاص دزتٙ طع16ًّ

ًٚايح دًٛذ طهًاٌ كاظى17

اطزاء اتزاْٛى يذظٍ عٛظ18ٗ

ٔرٔد اكزو جٕاد عثذ انكاظى19

سُٚح رعذ َاصخ عثذ انذًٛذ20

عثٛز عثٕد خهٛم يخهف21

ايتثال يصطفٗ دظٍٛ عهٕا22ٌ

تغزٚذ يذًذ يٕطٗ َجى23

يزٔج لاطى عثذ االيٛز اتزاْٛى24

طارج ادٚة ادًذ دظ25ٍ

ػًٛاء جثار عثذ انذظٍ عثذ انزضا26

ظٙٝ جّاي فس٠خ ِفت27ٓ

تمٝ ادعاْ ِطٍٛب د١ّد28

ظسٜ خض١س دعٓ عٍٛا29ْ

اظ١ً ِذّد خٍف ٔج30ُ

دعاء ِذّٛد عثاض عثد االدّد31
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2010 -2009خس٠جاخ لعُ اٌذاظثاخ ٌٍعاَ اٌدزاظٟ 

ٌٍدٚز االٚي

االظُخ

ٕ٘د عثد اٌٙادٞ دعٓ خٕجس 1

االء ٌط١ف ٔٛز دع١ٓ 2

ٔٛاي فسداْ ِٛظٝ ِطسٚد 3

ٔٛز صثاح ِٙدٞ دع١ٓ 4

ظازج ٠ِٛد عثد اٌٙادٞ تٛف١ك 5

جٕاخ دز٠د دّدٞ شالي 6

٘دٜ خاٌد ظعد اهلل ٠اظ١ٓ 7

ش٠ٕة دع١ٓ غافً دعٓ 8

شٛق جاظُ دع١ٓ دعَٛ 9

ِفاش ظعد شاوس خض١س 10

ظجٝ عدٔاْ ا١ِٓ ِصطفٝ 11

ظازج ٘اشُ دعْٛ اٌٍط١ف 12

إِح ٠ٛظف ِٙدٞ جاظُ 13

اظ١ً عدٔاْ لاظُ ِذعٓ 14

ظ١ّح عثاض ِذّد د١ّد 15

االظُخ

صاتس٠ٓ لاظُ فٍذٟ دع1ٓ

دعاء عثد اٌسدّٓ ادّد صاٌخ2

ٔٛز د١ّد جعاَ ِذّد3

دٛزاء ٠ٛظف عثاض د٘س4ٞ

 ٌٍدٚز اٌثا2010ٟٔ-2009 خس٠جاخ لعُ اٌذاظثاخ ٌٍعاَ اٌدزاظٟ 
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