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عسبيالبد  األتخصص :   

 عىوان المركسة زأي اللجىة

 

 السقم األستاذ المشسف اسم الطالب

ِمجٛي ِع رعذ٠ً 
 اٌعٕٛاْ

دجشاْ خ١ًٍ خجشاٌْ" مق١ذح "ا١ٌَٛ ع١ذ اٌجبئظ اٌّزؤٌُدساعخ أعٍٛث١خ ٌ  
ٌدجشاْ خ١ًٍ خجشاْ: لق١ذح "ا١ٌَٛ ع١ذ اٌجبئظ اٌّزؤٌُّ" التعديل  

 ِمبسثخ أعٍٛث١خ

 سل١خ ١٘ؾٛس
 ٔج١ٍخ ١٘ؾٛس

 ٘بٌخ لٕٛػ

 لبٟٔ ١٘ٚجخ
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ِمجٛي ِع رعذ٠ً 
 اٌعٕٛاْ

 دساعخ ٌغ٠ٛخ أعٍٛث١خ ٌشٚا٠خ "أخشاط اٌخٛف" ٌٙؾبَ ِؾجبي
ً: سٚا٠خ "أخشاط اٌخٛف" ٌٙؾبَ ِؾجبي  اٌزعذ٠

 ِمبسثخ أعٍٛث١خ

فش٠بي أ١ِزٟ  
ٞ عجذ اٌشزّبْ عّشٞ زذح  02 ع١غبٚ

دساعخ أعٍٛث١خ فٟ عٛسح ٠ٛعفاٌفبفٍخ اٌمشآ١ٔخ ،  ِمجٛي  ٍِٛن أعّبء 

 هجبي فبهّخ اٌض٘شاء
 

 03 ساثر ٍِٛن

ٌّسّذ اٌفخشأٟ "اٌج١ٕخ اٌض١ِٕخ فٟ سٚا٠خ " ِضاج زش ِمجٛي  04 دمحم ثٛربٌٟ خبٌفٟ ٠ٌٛضح 

ٌٕبظُ زىّذ "اٌس١بح خ١ٍّخ ٠ب فبزجٟ"األثعبد إٌفغ١خ فٟ سٚا٠خ  ِمجٛي سزبةِضساق    05 عجذ اٌذا٠ُ عجذ اٌشزّبْ 

ٌجؾشٜ ثٛؽبسة "ٌج١ٕخ اٌغشد٠خ فٟ سٚا٠خ "زٛس٠بد عٍٝ زبفخ اٌدٕخا ِمجٛي  ثِٛعضح خٛ٘ش 

 لبعٟ د١ٔٚخ
ؽ١ٕٙبص ثٍغشثٟ  

 06 ازالَ ثبٌٌٟٛ

ٟ "ث١ٕخ اٌؾخق١خ فٟ سٚا٠خ  ِمجٛي ٟ د٠غّجش رٕزٙ إٌؾّٟهللا  ألث١ش عجذ "األزالَوً ف  

 
 

 خّعخ زّبِخ

زذادْ وش٠ّخإ آ٠ذ ِبعخ اثزغبَ  07 

ٟ عبسح اٌج١ٕخ اٌّىب١ٔخ فٟ سٚا٠خ "ا٢د١ِْٛ" الثشا١ُ٘ ععذٞ ِمجٛي  خش٠ٚط
 ثٛدسثبٌخ ٔٛس اٌٙذٜ

 غ١ٕخ ٌٛف١ف

 
ْ ص٠ٕت اٌزٕبؿ فٟ سٚا٠خ "اٌج١ذ األٔذٌغٟ " ٌٛاع١ٕٟ األعشج رغ١١ش اٌّذٚٔخ 08  خ١ش٠ذا

ٟ ز١ض٠خ  ز١ذٚؽ

أ٠ٍٛي"اٌج١ٕخ اٌضِب١ٔخ فٟ سٚا٠خ "ه١ٛس  ِمجٛي ٟ ٔٛسح   ص٠بٔ

ٌٛعبَ ِقطفٝ "رغ١شد ألخٍه  "ث١ٕخ اٌؾخق١خ فٟ سٚا٠خ  ِمجٛي ٟ ٔج١ٍخ   رٛار
 وٕبْ عبئؾخ

 ِشدٚد ع١ٍٙخ

 09 أوغبط ؽش٠فخ

" ٌـــ أدُ٘ اٌؾشلبٚٞ" دساعخ ِٛمٛعبر١خٔجلرد١ٍبد اٌّشأح فٟ سٚا٠خ " ِمجٛي  10 وشغٍٟ فبرر ؽبٚػ وب١ٍ١ِب 



ٟ ٘ٛدح  عجذٌ

 ِبدٞ ٔغش٠ٓ

 ز١ّذٞ ٌط١فخ  إٌـ اٌغبئت فٟ ِدّٛعخ "سخً ثشثطزٟ عٕك " ٌـــ ٔقش اٌذ٠ٓ زذ٠ذ ِمجٛي

ً ٔٛاي  ثٍعغ
 11 عٛاج ٌعش٠جٟ

ٌــــ ٔضاس لجبٟٔ شاس فٟ لق١ذح "لقخ ساؽ١ً ؽٛساصرجشغ"أعٍٛث١خ اٌزى ِمجٛي  
 

 ٠عمٛة خ١ٍّخ

" ٌّٕٝ اٌّشؽٛداٌج١ٕخ اٌض١ِٕخ فٟ سٚا٠خ "أذ ٌٟ ِمجٛي  خالدٞ ١ٍِىخ 

 دساخٟ خٌٛخ 
ٓ ثٓ ص٠بٟٔ ٓ اٌعبثذ٠  12 ص٠

ِبمٟ إل١ٍ٠ب أثٟ "٠مبع١خ فٟ لق١ذح "اٌطالعُاٌج١ٕخ اإل ِمجٛي  
 

 
 

 

ٟ ث١ٍٍٟ  ؽ١خ
 صٚا٠ذ ١ٌٍٝ

 
 ثٛعالَ اٌعٛفٟ

 
 
 

 
 

 
 ثٛعالَ اٌعٛفٟ
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اٌمبعُ " ٌغ١ّرٔزمبَ اٌؾٕفشٞلق١ذح "ا ِمجٛي  
ِمبسثخ أعٍٛث١خ   

 عّبذ أ٠ٛة
 ؽز١ر ا١ٌبع١ّٓ

 اٌعبسف أزالَ

ِذسٚط )ِزوشح 
ِبعزش/خبِعخ أَ 

اٌجٛالٟ/ دفعخ 
2016 )  

 ععذٞ س١ِغخ اٌغّٛك فٟ د٠ٛاْ "أٚساق فٟ اٌش٠ر" ألد١ٔٚظ
ْ عب١ِخ  ثذسا

 لٕذٚص ع١ذح

 سغ١ذ أ١ِٕخ اٌثٛسح اٌدضائش٠خ فٟ ؽعش اٌغ١بة ِذسٚط عبثمب

ْ  رم١ٕبد اٌغشد فٟ ِغشز١خ " اٌعبففخ " ٌــــــ ١ٍ٠ٚبَ عىغج١ش ِمجٛي صو١خصا  
ْ آ ِبي صا  
سا١ٔبٟ اٌعٍٛأ  

 

ِمجٛي ِع رسذ٠ذ 
هج١عخ اٌذساعخ 

 ٚإٌّٙح

"ِٕطمخ ع١ٓ ثغبَ أّٔٛرخب"األِثبي ٚاٌسىُ اٌؾعج١خ   ِسفٛظ إوشاَ 
ٔغش٠ٟٓ ِسدٛث  

 زّبد فز١سخ
ً خجبسح ِذسٚط )ِزوشح  14 إعّبع١

١ٌغبٔظ/ خبِعخ 

اٌج٠ٛشح/ دفعخ 
2012)  

دمحم د٠ت "اٌسش٠ك"فٛسح اٌطفً فٟ سٚا٠خ   ثٌٛعشاط ٔغش٠ٓ 
ٞ س١ِٚغخ  خٛ٘ش

ِمجٛي ِع 

اٌزعذ٠ً ٚرسذ٠ذ 

ٌجالي ٠ٛٔظ "اٌزاوشح اٌّعزمٍخ"دساعخ ص١ِٕخ ٌشٚا٠خ   

: اٌضِٓ فٟ سٚا٠خ "اٌزاوشح اٌّعزمٍخ" ٌجالي ٠ٛٔظالتعديل  

 دٚاٚدح غبدح
 15 لبسح زغ١ٓ



 إٌّٙح

دساعخ ع١ّ١بئ١خ  -فٟ األِثبي اٌؾعج١خ ٌجٍذ٠خ اٌمبدس٠خ فٛسح اٌّشأح اٌدضائش٠خ  ِمجٛي  
 

  

 ساخٟ ٌجٕٝ
ٟ ِغعٛدح  ثشا١ّ٘

ِمجٛي ِع 
 اٌزعذ٠ً

 دساعخ أعٍٛث١خ ٌمق١ذح عسش اٌشث١ع ِٓ د٠ٛاْ أسك ثٍم١ظ ٌعجذ هللا اٌجشدٟٚٔ
ً: لق١ذح "عسش اٌشث١ع" ٌعجذ هللا اٌجشدٟٚٔ  اٌزعذ٠

 ِمبسثخ أعٍٛث١خ

ٝ ؽشفبٚٞ ٍ١ٌ 
 آِبي عٕذاي

 خٌٛخ وش١ِخ

 16 ٌطشػ ف١ٍسخ
-اٌغٕخ اٌشاثعخ ِزٛعو أّٔٛرخب-اٌزذس٠ظ ثبٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد  اٌزم٠ُٛ ٚأٔٛاعٗ فٟ هش٠مخ رغ١١ش اٌّٛمٛع  عبٌّٟ ع١ّخ  

 ثٛهش٠ك ٌط١فخ

ِذسٚط )ِزوشح 

١ٌغبٔظ/ خبِعخ 
اٌج٠ٛشح/ دفعخ 

2018)  

ٌغ١ٍُ ثشوبد "عجب٠ب عٕدبس"دساعخ اٌؾخق١خ فٟ سٚا٠خ   ٟ ٚع١ٍخ    اٌعشث

 ثٍمبعُ ع١ّخ
ثٛلشح إ٠ّبْ   

وبِٛ ألٌج١ش "اٌغش٠ت"اٌؾخق١بد فٟ سٚا٠خ  ع١ّ١ٌٛٛخ١ب ِمجٛي ْ سف١مخ   خٕب
 أِبٟٔ عب١ِخ

ٟ فبهّخ اٌض٘شح  رٛ٘بٔ

ٞ ثؾ١ش   17 ثسش

 ه١ت ١ِٕشح اٌغّبد األعٍٛث١خ فٟ سٚا٠خ " لغٛح أة" ٌـــــ آع١ب غّبسٞ ِمجٛي

 18 أ١ِٕخ ٌعّٛسٞ

ٌذ٠شاٚ دارغ١ذااٌؾخق١خ فٟ سٚا٠خ "أس٘مزٕٟ اٌّىغ١ه ٠بِب سٚؽىب" ث١ٕخ  ِمجٛي  دثبي فش٠بي 

 عشٚط ِغعٛدح
 ٟ ز١بحعٕٛع  

 خشثٛعخ عب١ِخ 

عزّخ ألوشَاٌّفبسلبد اٌض١ِٕخ فٟ سٚا٠خ "ٚوؤْ ؽ١ئب ٌُ ٠سذس  ِمجٛي  وش٠ُ ساثر 

 ث١ٕخ اٌّىبْ فٟ سٚا٠خ " ١ِّٛٔخ " ٌّسّذ ثبثب عّٟ ِمجٛي
 

 
 

 

 زشزٛص أ٠ّٓ
 ٌٛٔبط ع١ذ عٍٟ

 عجذ اٌالٚٞ أعبِخ

دلخ " ٌغف١بْ صداوٛا١ٌظ اٌمذاعخ"سٚا٠خ اٌزٕبؿ فٟ  ِمجٛي ْ ثٛعالَ   عٍٛا
 لذاػ ساؽذح

 ع١ٍ١ٍؼ فٍخ
 19 أٚد٠سبد ٔبد٠خ

ٌٕضاس لجبٟٔ "ٌّبرا فٟ ِذ٠ٕزٕب"اٌج١ٕخ اٌزشو١ج١خ فٟ لق١ذح  ِمجٛي ٟ سؽ١ذ   عجذٌ

زنشح اٌدٕشاي " ٌــــ وّبي لشٚساٌّفبسلبد اٌض١ِٕخ فٟ سٚا٠خ "  ِمجٛي  لبع١ّٟ ١ٌٕذح 
 ٚادٞ ِشاثو خذ٠دخ

 
 

20 



  ١ٌٔٛظ فبهّخ

 
 ٔف١غخ ه١ت

 
 

 
 

 
 

" اٌعٛافف " ٌدجشاْ خ١ًٍ خجشاْ وزبة ؽعش٠خ اٌعٕٛاْ فٟ ِمجٛي  
 

 ؽج١شح إوشاَ
 عبثذ زٛس٠خ

-دساعخ ع١ّ١بئ١خ  -ٌـــ ِقطفٝ ٌٚذ ٠ٛعف   "اٌشعُ عٍٝ اٌدشذ األثىُ" سٚا٠خ اٌعٕٛٔخ فٟ ِمجٛي  عطبس أعّبء  

ٟ ص٠ٕت   خ١ّغ
 ع١بذ عّبذ

 

 ص٠ّٟ فبهّخ  اٌعزجبد إٌق١خ فٟ سٚا٠خ " ال ِبء ٠ش٠ٚٙب" ٌـــ ٔدبح عجذ اٌقّذ ِمجٛي
 ٌعّؼ وش٠ّخ

 ٔمبص عجٍخ

ٌٍطب٘ش ٚهبس "اٌٌٟٛ اٌطب٘ش ٠شفع ٠ذ٠ٗ ثبٌذعبء"رٛظ١ف اٌشِض فٟ سٚا٠خ   ِمجٛي ٟ ثٍمبعُ   ؽش٠ف
ٟ ِٛعٝ  خّب١ٌٍ

 
 سؽ١ذح ثٛدا١ٌخ

 
 

 
 سؽ١ذح ثٛدا١ٌخ

21 
 فشاذ ععبد اٌج١ٕخ اٌغشد٠خ فٟ سٚا٠خ " س٠ر اٌدٕٛة" ٌعجذ اٌس١ّذ ثٓ ٘ذٚلخ رغ١١ش اٌّذٚٔخ

 عالٚٞ ١ٌذ٠ب

ٛمٛعبر١خ ٌشٚا٠خ " عبق اٌجبِجٛ " ٌغعٛد اٌغٕعٛعِٟدساعخ  ِمجٛي ْ فشذ   لٕٛ

اٌّغشزٟ فٟ سٚا٠خ ' عبئذ إٌٝ لجشٞ" ٌضو١خ عاليآ١ٌبد اٌسٛاس  ِمجٛي ؽ١ٕٙبص وشفبذ   

 22 عٍٛاد وّبي

أل١ِٕخ اٌغع١ذ "زٛاء راد اٌٛخٖٛ اٌثالثخ"اٌج١ٕخ اٌض١ِٕخ فٟ لقخ  ِمجٛي  ؽالٌٟ أزالَ 

 عبعٟ ٠غ١ّٕخ
 ْ ٟ زٕب  ثب٘

ٌّقطفٝ ٌٚذ ٠ٛعف "مجبة آخش إٌٙبس"ع١ٌّٛٛخ١خ اٌعٕٛاْ فٟ سٚا٠خ  ِمجٛي فبسحثِٛىٛاص    

 داٌٟ و١ٍ١ّخ

-اخزّبع١خ ِمبسثخ –سٚا٠خ "ثبسدح وؤٔثٝ " إلعّبع١ً ٠جش٠ش ِمجٛي  اٌعّشٞ إ٠ّبْ 
ٟ ٔغش٠ّٓلبع  

 ٘طبي ٚفبء
ٓ ع١ٍخ  ٔع١ّخ ث
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ٞ ع١ّخ اٌج١ٕخ اٌّىب١ٔخ فٟ سٚا٠خ " ١ٌطّئٓ لٍجٟ" ألدُ٘ اٌؾشلبٚٞ ِمجٛي  ؽ١خبٚ

 رٕف١ش عبسح
 عف١ش ٠غشٜ

دارغ١ذا اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ فٟ سٚا٠خ "أس٘مزٕٟ اٌّىغ١ه ٠بِبسٚؽىب" ٌـــ د٠شاٚ ِمجٛي  ثٛثٍدخ آِبي 

ٟ سؽ١ذح  ثشا١ّ٘
 دس٠غٟ اثزٙبي ١٘ٚجخ

 اٌقٛسح اٌجالغ١خ فٟ اٌؾعش اٌعشثٟ اٌمذ٠ُ ث١ٓ اِشئ اٌم١ظ ٚأثٟ فشاط اٌسّذأٟ  ِمجٛي

-ّٔبرج ِخزبسح–  

 ِغعٛد ِجبسن

 عجذ إٌٛس ٔبفشٞ



 

 
 

 

عبثمب ِذسٚط ٌّسّذ عبسٞ "ٍخواٌمالع اٌّزآ"ٚا٠خ شاٌج١ٕخ اٌض١ِٕخ ٌ   
 

 

 ععبد ععذادٚ
 ؽبٚػ فبهّخ

 فشزبد خذ٠دخ
ٟ ٔدبح  ف١ف

 24 وش٠ّخ ثٛعبِش

بي فٟ اٌؾّظ" ٌغغبْ وٕفبٟٔع١ٌّٛٛخ١خ اٌؾخق١بد فٟ سٚا٠خ "سخ ِمجٛي  
 

ٞ خٌٛخ  خج١ض
ٝ ه١جٟ  25 ع١غ

ٓ ععذ٠خ خّب١ٌخ أدة اٌشزٍخ عٕذ اثٓ خج١ش ِمجٛي فبهّخ ث  

ش١ٓ٠لط١و ؽ  
 26 أزّذ ز١ذٚػ

ٝ ١هش٠مخ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌعشث١خ ٚرؤث ِمجٛي ٟ ٌطفً ِشزٍخ اٌزع١ٍُ االش٘ب عٍ اٌغٕخ  –ثزذائٟاٌزٛافك إٌفغ
-اٌشاثعخ أّٔٛرخب  

 ٠غعذ فٛص٠خ

ِذسٚط )ِزوشح 

ِبعزش/ خبِعخ 
رٍّغبْ/ دفعخ 

2017)  

أزّذ خ١شٞ اٌعّشٞ ١ٕخ اٌغشد٠خ فٟ سٚا٠خ "أٌٛاذ ٚدعش"اٌج دمحم ١ٌّٓ عّٟ   

ٝ  ِٙذادٞ فبسٚق أعٕذ اإلؽشاف إٌ
 األعزبرح: عب١ِخ ع١ٍٛاد

27 

" ٌٕغُ ز١ذساٌؾزبء اٌج١ٕخ اٌض١ِٕخ فٟ سٚا٠خ "أع١بد ِمجٛي  وشهٛؽٟ ٠غشٜ 
ؽبثسخ ع١ش٠ٛاي  

ٟ وسبي  28 ثٛعٍ

ألغبثب وش٠غزٟ "خش٠ّخ فٟ لطبس اٌؾشق اٌغش٠ع"اٌج١ٕخ اٌض١ِٕخ ٚاٌّىب١ٔخ فٟ سٚا٠خ  ِمجٛي  ٌضسق ١ٍ١ٌب  

فش٠بي ٠بزٟ  
 29 فج١شح لبعٟ

ٟ  آ١ٌبد اٌغشد فٟ أٌف ١ٌٍخ ١ٌٍٚخ "لقخ عالء اٌذ٠ٓ أّٔٛرخب" ِذسٚط ٝ  ثٍمبعُ ؽالٌ أعٕذ اإلؽشاف إٌ
 األعزبرح: ف١شٚص سؽبَ

30 

 ِمجٛي
 

 

 اٌؾخق١خ فٟ سٚا٠خ " ِبال ٔجٛذ ثٗ " ٌــــ عبٔذسا عشاج
 

 

ٟ س١ِٚغخ  ؽٕٛف
ٞ ٔٛس  اٌٙذٜغٕب  

 
 ِقطفٝ ٌٚذ ٠ٛعف

31 
 ِمجٛي

 

 

 
ٌّسّذ صفضاف "اٌّشأح ٚاٌٛسدح"ؽخق١خ اٌجطً فٟ سٚا٠خ   

 

ٟ فب٠ضح  خبث
ْ فبه١ّخ  عسٕٛ

 ثشزّْٛ فب٠ضح

 عجذ اٌمبدس ٌجبؽٟ

  -ِمبسثخ ٔفغ١خ-ٌــ ٌٚذ ٠ٛعف سٚا٠خ اٌّشاٚغ ٚسلقخ األٌٛاْ  ِمجٛي
 

ٓ وش٠ُ  م١بء اٌذ٠
 33 ١ٍِىخ عض٠ضٞ



ٌـــ ِقطفٝ ٌٚذ ٠ٛعف "مجبة آخش إٌٙبس"ث١ٕخ اٌؾخق١خ فٟ سٚا٠خ  ِمجٛي  

 
 

 عالَ فجش٠ٕخ

 34 وبٕ٘خ دزّْٛ صٚلبس أِبي

 ث١ٕخ اٌضِبْ ٚاٌّىبْ فٟ سٚا٠خ "اٌعٕىجٛد" ٌّقطفٝ ِسّٛد ِمجٛي
 
 

ٟ وش٠ّخ  س٠سبٔ

 اٌضث١ش دسدٚش
 

35 
زّذٞ اٌزٕبؿ اٌذ٠ٕٟ فٟ سٚا٠خ " فٟ لٍجٟ أٔثٝ عجش٠خ" ٌـــ خٌٛخ  ِذسٚط  عبعذ إ٠ّبْ  

 سثبذ خٌٛخ

 زغ١ت عبئؾخ

اٌفقٛي األسثعخ" إلثشا١ُ٘ ععذٞ اٌج١ٕخ اٌّىب١ٔخ ٌشٚا٠خ " ف١ال ِمجٛي ٟ وسبي ِسٍت خٙبد    36 ثٛعٍ

ٌٍعبداد أٚؽبَ" ٌغسٛاْ ِسٕذ أِض٠بْ"ث١ٕخ اٌؾخق١خ فٟ سٚا٠خ  ِمجٛي  ثٛغشثبي خذ٠دخ 
 زّٛدٞ ِٕبي

 37 ؽش٠فخ أوغبط

ِذسٚط )خبِعخ 

اٌجٛالٟ دفعخ أَ 
2018.)  

 حٌعّبس "رعٍُ و١ف رشمع ِٓ اٌزئجخ دْٚ أْ رعنه"ع١ّ١ٌٛٛخ١خ اٌؾخق١بد فٟ سٚا٠خ 

 ٌخٛؿ

 فشاج أعّبء
 ٝ أعٕذ اإلؽشاف إٌ

ْٚذاألعزبر: عبٌُ عع  
38 

 ص٠ٕت ِسفٛظ اٌزٕبؿ فٟ د٠ٛاْ اٌٍٙت اٌّمذط ٌّفذٞ صوش٠ب ِذسٚط

ْ فشٚخٟ  زٕب
ٜ زذ٠ذ  ٠غش

 39 عّشٚ ساثسٟ

اٌّٛمٛع رغ١١ش ٝ  زشزٛص ففبء اٌسىُ ٚاألِثبي فٟ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ  أعٕذ اإلؽشاف إٌ
سؽ١ذح عبثذاألعزبرح:   

40 

 

 

 

 

 

 



1029/1010واستسال اثهركس هشازيععٌاويي   

لساًياث تطبيقيتالتخصص :   

السق األستاذ الوشسف اسن الطالب عٌواى الوركسة زأي اللجٌت

 م
عبثمب يذسٔط دساعخ رسهٛهٛخ رمًٕٚٛخ –دٔس انًطبنؼخ انًٕخٓخ فٙ زم يؾكالد انمشاءح نذٖ يزؼهًٙ انغُخ انثبنثخ يزٕعظ    

 

 سٔاثر عبسح

 خهٛف ثؾشٖ

٘ يهٛكخ  10 ػضٚض

 ضبط
 الموضوع

-انًشزهخ االثزذائٛخ ًَٕرخب –انخطبثٛخ فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ  خاالعزشارٛدٛ  َبٔ٘ عٓبو 

تغيير 
 الموضوع

 خبصٌ نٛهٛب رؼهًٛٛخ انقشف نهغُخ انشاثؼخ يزٕعظ فٙ ظم انًمبسثخ ثبنكفبءاد

٘ فبطًخ  خٛش

تغيير العنوان 
وتحديد 
 المدّونة

-انًشازم انثالثخ األٔنٗ -اكزغبة انًٓبساد انهغٕٚخ ػُذ انطفم  ثٕخشٔثخ كبيٛهٛخ 
ٌ َٕسح  ػٛؾٕ

ألثٙ انطٛ ت انًزُجٙغبق ٔاالَغدبو فٙ لقٛذح "كم يكبٌ ُٚجذ انؼض طٛت" ر  اال يمجٕل  دمحم فسشأ٘ 
 دمحم سافغ 

ٍ ػهٛخ  10 َؼًٛخ ث

األَفبلؽجّ اندًهخ أًَبطٓب ٔأزكبيٓب فٙ عٕسح  مقبول  أعًبء عبػذ 
 إًٚبٌ ػضاص

 ػٛغٗ ؽبغخ
 
 

 
 

 
 

 
 

 ػٛغٗ ؽبغخ

03 

مقبول مع 
 ضبط العنوان

 إًٚبٌ يؼًش٘ طشق انشثظ فٙ انهغخ انؼشثٛخ ٔأثشْب فٙ ارغبق عٕسح انكٓف

ٖ ثُبثٙ  ثؾش

 صُٚت خذٚبد اٜنٛبد اندًبنٛخ ٔاإللُبػٛخ فٙ انخطبة اإلؽٓبس٘ اندضائش٘ لُبح انؾشٔق إًَٔرخب مقبول
 خٕنخ سصٚك

 عًٛشح زًٕد٘ األدٔاد انًخزقخ فٙ انُسٕ انؼشثٙ ًَبرج يٍ دٕٚاٌ انًزُجٙ مقبول

 عؼٛذح انزبنٛخ
 

-يزكشاد أزًذ ثٍ ثهخ إًَٔرخب–انًجًٓبد ٔدٔسْب فٙ االرغبق ٔاالَغدبو  مقبول ٖ لبعى    ٚغش

 سزًٛخ لبعى

مقبول مع 
 ضبط العنوان

إَزبج انًكزٕة نهغُخ أٔنٗ  –انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔدٔسِ فٙ إَدبذ انزمٕٚى انزشثٕ٘ ٔرسغٍٛ انزسقٛم انذساعٙ 
-يزٕعظ إًَٔرخب  

-إَزبج انًكزٕة نهغُخ األٔنٗ يزٕعظ إًَٔرخب–4 انزؼهى انزؼبَٔٙ ٔدٔسِ فٙ انزسقٛم انذساعٙ التعديل  

 يخهٕف َدبح 
 فكبس أعًبء 

 10 خًبل لبنى

إًَٔرخب( ثبنضًبئش يمبسثخ نغبَٛخ َقٛخ َسٕٚخ )دٕٚاٌ ػبؽك يٍ فهغطٍٛ نًسًٕد دسٔٚؼ اإلزبنخ مقبول  ثبؽٕػ نًٛبء 



 ثهٕٓل أزالو

(إًَٔرخب 3بل يب لجم انخًظ عُٕاد )أو. ثٙ. عٙ انهغخ انؼشثٛخ نألطف إكغبةدٔس انشعٕو انًزسشكخ فٙ  تغيير المدونة يسبد يشٚى ػهٙ   
ٍ أيُٛخ   ثٕعجؼٛ

 يمجٕل

 

-عٕسح انمقـ إًَٔرخب–االلزقبد انهغٕ٘ فٙ انمشآٌ فٙ انمشآٌ انكشٚى   فَٕٛب لبعٙ 

 زٛبح سثٕذ

 10 فزٛسخ ثٕؽبٌ

يمجٕل يغ 
 ضجظ انؼُٕاٌ

 ضٛف زًٛذح انًؼدى انزبسٚخٙ فٙ اندضائش اندٕٓد، ٔاٜفبق
 انؼكشٔد عٓبو

ٙ إًَٔرخب–دٔس انًطبنؼخ فٙ رًُٛخ انًٓبساد ٔانمذساد انهغٕٚخ  يذسٔط عبثمب -انطٕس االثزذائ  10 فشٚذح يٕعبٔ٘ خًؼٌٕ سصٚمخ 

-إًَٔرخبٙ انجٛذاغٕخٙ ثٍ أػشاة ثٕخًؼخ انًشكض انُفغ-فؼٕثبد انزؼهى ػُذ رٔ٘ االززٛبخبد انخبفخ  يمجٕل  ػٕف فهخ 
 يٕانٙ انضْشح

-يمبسثخ نغبَٛخ –انًهكخ ٔاألداء فٙ انؼًهٛخ انزٕافهٛخ  يمجٕل ٙ فبطًخ   زفق

يمجٕل يغ 

ضشٔسح ركش 
ػُٕاٌ 

 انذٕٚاٌ

خاليٛ أػًبسح ؽؼشٚخ انهغخ فٙ دٕٚاٌ ٚبعًٍٛ يزكٕس  07 َفٛغخ طٛت 

سبج ػجذ انغُٙثه يؼبَٙ زشٔف اندش ٔٔظٛفزٓب فٙ عٕسح يشٚى رغٛٛش انًذَٔخ  
سبج صٔنٛخخثه  

 سؽٛذح ثٕدانٛخ
 

 
 

 سؽٛذح ثٕدانٛخ

12 

-دساعخ يٕاصَخ –رؼهًٛٛخ انهغخ انؼشثٛخ ثٍٛ انًذاسط انمشآَٛخ ٔاأللغبو انزسضٛشٚخ  يمجٕل  ػجذ انشزًبٌ ثهمٛظ 

 يذاَٙ أَٛغخ  إَزبج انًكزٕة ثٍٛ انزطجٛك ٔانزمٕٚى ػُذ يزؼهًٙ انغُخ األٔنٗ يزٕعظ يمجٕل

ش٘ٛفانمهٕة "نهجٕ ثًذذ انًقطفٗ رسٛبرٕظٛف انؼٕايم انهفظٛخ ٔأثشْب فٙ لقٛذح " يمجٕل  كغٙ فجشُٚخ 

يمجٕل يغ 
ضشٔسح 
 ضجظ انًُٓح

-كزبة انهغخ انؼشثٛخ-ثبَٕ٘  انثبنثخانسمٕل انذالنٛخ فٙ َقٕؿ كزبة انغُخ   
-كزبة انهغخ انؼشثٛخ–انزؼذٚم4 انسمٕل انذالنٛخ فٙ َقٕؿ كزبة انغُخ انثبنثخ ثبَٕ٘   

 دساعخ رسهٛهٛخ رمًٕٚٛخ

ٙ خذٚدخ  يمشاَ
 يُقٕس٘ خٕخخ

 خذٚدخ

 
 ًُٚٛخ يقطفب٘

 

13 

 أزكبو انزدٕٚذ فٙ ضٕء ػهى األفٕاد انسذٚثخ يمجٕل
 )دساعخ ٔففٛخ(

 إكشاو لبعًٛٙ
 َؾٛذح ٚذٕٚ٘

نمهى إًَٔرخبادالنخ انظٕاْش انقٕرٛخ فٙ انمشآٌ انكشٚى عٕسح  يمجٕل  انؼجبعٙ فجشٍٚ 

 نؼًٕس٘ أعًبء

انؼشثٛخ انغُخ انشاثؼخ يزٕعظانًسزٕٖ انهغٕ٘ فٙ كزبة انهغخ  ضجظ انؼُٕاٌ  
يمبسَخ دساعخ  

 دساط أعًبء
ٖ ثٕدُٚخ  ْذ

ضجظ انؼُٕاٌ 

 ٔانًُٓح
 تعليويت الٌحو لدى تالهير الوسحلت الثاًويت السٌت الثالثت أًووذجا

-دراسة وصفية تحليلية–: تعليمية النحو في المرحلة الثانوية السنة الثالثة أنموذجا التعديل  

 فبصٚخ سزًبَٙ

أزالو َٕس٘إ  



رغٛٛش 

 انًٕضٕع

 فزٛسخ زغٍٛ فجٛسخ يمذو ٔالغ االكزغبة انهغٕ٘ نذٖ طهجخ لغى انهغخ ٔاألدة انؼشثٙ

 

01 

ضجظ انًذَٔخ 

 ٔانًُٓح

-خبيؼخ انجٕٚشح إًَٔرخب-انزذاخم انهغٕ٘ ػُذ طهجخ لغى انهغخ ٔاألدة انؼشثٙ  ٘ فزٛسخ    ثطشأ

يمجٕل يغ 
 ضجظ انؼُٕاٌ

انًغزٓذفخ فٙ رذسٚظ انُـ انسدبخٙ نًزؼهًٙ انغُخ انشاثؼخ يزٕعظ انكفبٚبد ٌ ؽًٛبء   ْجزٕ

مقبول مع 
 تعديل العنوان

انطفم فٙ انًشزهخ االثزذائٛخ راليٛز انغُخ انثبَٛخ اثزذائٙ إًَٔرخب حياةأثش انجٛئخ انشلًٛخ ػهٗ   

انطفم فٙ انًشزهخ االثزذائٛخ راليٛز انغُخ انثبَٛخ اثزذائٙ إًَٔرخب لغت4 أثش انجٛئخ انشلًٛخ ػهٗ التعديل   

ٙ عًٛخ  ثٛج

 يؼٕٛف سؽب

-انغُخ األٔنٗ إًَٔرخب –انزأخش انهغٕ٘ ػُذ انطفم فٙ انًشزهخ االثزذائٛخ  يذسٔط عبثمب  عبس٘ فزٛسخ 
و ػجهخسدٔلب  

 00 زفٛظخ ٚسٛبٔ٘

انًغزٕٖ  انؼهًٙ ألعبرزح انزؼهٛى انًزٕعظ ركُٕنٕخٛب انزؼهٛى ٔدٔسْب فٙ رسغٍٛ ضبط العنوان  دسثبنٙ إًٚبٌ 

صٔنٛخخ وسدٔلب  

انمشاءح ػُذ راليٛز انغُخ انثبَٛخ يٍ انطٕس االثزذائٙانؼٕٛة انُطمٛخ ٔأثشْب ػهٗ يٓبسح  مدروس سابقا  كشٚجغ عبسح 

 ػجذ انُٕس ػجٛش

راليٛز انغُخ األٔنٗ يٍ انطٕس االثزذائٙ نهغخ انؼشثٛخ ػُذاانثُبئٛخ انهغٕٚخ ٔرأثٛشْب فٙ رؼهٛى  مقبول  ػهٛى زفٛظخ 

 00 ػجذ انمبدس رٕارٙ يشٚى ٔاد٘ يشاثظ انزأرأح ٔانهدهدخ ٔأثشًْب فٙ يٓبسح انزؼجٛش انؾفٓٙ انغُخ األٔنٗ ٔانثبَٛخ اثزذائٙ إًَٔرخب تعديل العنوان

اإلٚمبع انقٕرٙ ٔدالالرّ فٙ عٕسرٙ انًضيم ٔانًذثش خًبنٛبد مقبول س٘زفٛظخ ػًب   

 اعزؼًبل انؼبيٛخ فٙ ٔعبئم اإلػالو اندضائشٚخ انًغًٕػخ ٔإَؼكبعبرٓب ػهٗ انفقسٗ إراػخ مقبول
انجٕٚشح اندٕٓٚخ إًَٔرخب   

 نٛهٛب ٚذٕٚ٘
 َؼًٛخ خٛذال

 انزٕخّٛ انُسٕ٘ نمشاءح َبفغ ٔأثشِ فٙ انًؼُٗ تغيير المدّونة

عٕسح اإلعشاء إًَرخب   

 ازالو لذٔس٘

 أيبل رَٕغٙ

"رؼهًٛٛخ انهغخ انؼشثٛخ ثٍٛ انًذاسط انسكٕيٛخ ٔانًذاسط انخبفخ "انغُخ انشاثؼخ اثزذائٙ إًَٔرخب يمجٕل  سًٚخ دزًبَٙ 
عؼذاليٛخ إ  

 03 زكًٛخ طبٚم

نًقذس نهغُخ انثبنثخ يزٕعظ إًَٔرخبارؼهًٛٛخ انقشف فٙ انطٕس انًزٕعظ  يمجٕل  دانغ ٔسدح 

ٙ َبدٚخ  ؽشٚف

 خبنذح صساٚك ٔظبئف انقٛغ انقشفٛخ ألعًبء هللا ٔففبرّ فٙ انذالنخ ػهٗ انؼمٛذح  يمجٕل 
 سيٛهٙ زٕسٚخ

 00 ثٕػالو  طٓشأ٘

ٍ  يمجٕل ٖ فئخ انًكفٕفٛ -يكفٕفٕ كهٛخ اٜداة ٔانهغبد إًَٔرخب –طشائك انزسقٛم انؼهًٙ نذ  عؼذ٘ دمحم 

رسذٚذ يُٓح 
 انذساعخ

يٍ خالل كزبة يُطك انؼشة فٙ ػهٕو انهغبٌ انُسٕ انؼشثٙ ثٍٛ انًؼٛبسٚخ ٔانٕففٛخ  
نؼجذ انشزًٍ انسبج فبنر   

 ػًش ثٕسَبٌ خهٛذح ثكٛش٘
 

 ػًش ثٕسَبٌ

00 

ثشَبيح انؼشثٛخ االثزذائٛخ  –فبػهٛخ اعزؼًبل انجشايح اإلنكزشَٔٛخ فٙ رؼهٛى انهغخ انؼشثٛخ  يمجٕل  ؽٓشصاد خُٕعٙ 



كهًبد إًَٔرخب ،أزشف،أسلبو  

 يمجٕل
 

-دساعخ نغبَٛخ اخزًبػٛخ –ؽؼبساد انسشان انٕطُٙ انغهًٙ اندضائش٘   00 فشزبد ثهٕنٙ لهٛم انًُٛؼٙ 

رسذٚذ يدبل 

انذساعخ 
 ٔيُٓدٓب

ٙ دُٚب انًقطهر االلزقبد٘ فٙ اندضائش فٙ ظم االلزشاك انهغٕ٘  ساثس

ثٍ يشاد إًَٔرخب لضبٚب انذسط انهغبَٙ انًؼدًٙ ػُذ انهغبٍَٛٛ انًغبسثخ اثشاْٛى يمجٕل  01 عبيٛخ ػهٕٛاد ؽشاف يشٚى 

 02 فزٛسخ ثٕرًش عشٚح دنٛهخ انهغخ انؼشثٛخ ٔانسٕعجخ ضجظ انؼُٕاٌ

ٙ ْبخش األخطبء انهغٕٚخ نذٖ راليٛز انغُخ انثبنثخ اثزذائٙ انزؼجٛش انكزبثٙ إًَٔرخب ضجظ انؼُٕاٌ  انؼشث
 عؼٛذ٘ فبطًٛخ

 03 فزٛسخ زًٕد٘

كزبة األفٕل نزًبو زغبٌلٕاػذ انزٕخّٛ فٙ  يمجٕل  

-دساعخ ٔففٛخ رسهٛهٛخ-  

 01 ساثر انؼشثٙ سيضبَٙ دمحم كًبل

 انزشادف فٙ انمشآٌ انكشٚى دساعخ ًَبرج رسذٚذ انًذَٔخ
 

 يبيؼ سفمخ
 َجٛهخ عهًٛبَٙ

 يمجٕل

 

 انزمذٚى ٔانزأخٛش ثٍٛ انُسٕ ٔانًؼبَٙ فٙ لقٛذح "ثُب افزخش انضيبٌ" نأليٛش ػجذ انمبدس

 
 

 

سًٚخدبل ع  

 ػغبط اًٚبٌ

 00 يمذاد زٕاالو

ٙ ؽٓشصاد األخطبء اإليالئٛخ يشفٕك  ثٕدان
 عؼذٌٔ أعٛب

أعُذ اإلؽشاف 
ٗ األعزبر4 يمذاد  إن

 زٕاالو

00 

 رشخًخ انًقطهر انهغٕ٘ نذٖ طهجخ انهغخ ٔاألدة انؼشثٙ انغُخ انثبنثخ ضجظ انؼُٕاٌ
-دساعخ ٔففٛخ- "" رخقـ نغبَٛبد   

 صْشح يبيؼ
 ٔسدح صٔلبس

 03 سؽٛذ ػض٘

ٌ ػضٔص زقخ االعزذسان ٔدٔسْب فٙ رسغٍٛ يغزٕٖ انزاليٛز انغُخ انثبَٛخ اثزذائٙ إًَٔرخب يشفٕك  00 نَٕبط صاْٛخ زُب

يمجٕل يغ 
 رسذٚذ انًذَٔخ

 ػجٕط عهًٗ سٚبك األطفبل ٔرًُٛخ انًٓبساد انهغٕٚخ ػُذ األطفبل
 لالل صْشح 

رسذٚذ يدبل 

 انذساعخ

-دساعخ يمبسَخ –انُـ انزؼهًٛٙ فٙ كزبة انمشاءح انغُخ انشاثؼخ اثزذائٙ   عبػذ زغٛجخ 

رسذٚذ يُٓح 
انذساعخ 

 ٔانًذَٔخ

-رؼهًٛٛخ خظ انهغخ انؼشثٛخ فٙ انًشزهخ االثزذائٛخ  زدبو خًٛهخ 
 ثهمبٚذ اثزغبو

األنؼبة انمشائٛخ إًَٔرخب –فبػهٛخ األنؼبة انزؼهًٛٛخ فٙ رسقٛم انهغخ  يمجٕل  زًبدٔ ؽًٛبء 



 زًالٔ٘ أعًبء

يمجٕل يغ 
 ززف زشف

 اندش )يٍ( 

-يمبسثخ رطجٛمٛخ نزٕظٛف انًؤكذاد انُسٕٚخ–يٍ خًبنٛبد انزٕكٛذ فٙ عٕسح ٕٚعف ػهّٛ انغالو   
 

 

 انًبٚغخ طٓشأ٘
 

 

 ْٔٛجخ لبَٙ
 

 

00 
 

 

 
يمجٕل يغ 

 ضجظ انًذَٔخ
 

 
-دساعخ ٔففٛخ رسهٛهٛخ–أثش انزطٕس انزكُٕنٕخٙ ػهٗ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ػُذ انًؼهى   

 
 

 
ٙ سٔصح  ؽج

 
 

 
 لبدح ٚؼمٕة

 
 

 
00 

 
 

 
 

01 

 
يمجٕل يغ 

 ضجظ انًذَٔخ

 
 دٔس انزكُٕنٕخٛب فٙ رؼهٛى انه غبد

 
 َبفف ػذائكخ

 
٘ ػجذ  ػٛغبٔ

 انشزًٍ
 

 
 

 
ٗ  يمجٕل ٍ انؼبيٛخ ٔانفقس ٘ ثٛ ٙ انثبَٕ ٘ فٙ انسمم انزؼهًٛ انغُخ انثبَٛخ ػهٕو ردشٚجٛخ  –إؽكبنٛخ انزٕافم انهغٕ

-إًَرخب  
 ػغهخ ثشَٕ

 

 سًٚخ لبد٘ أًْٛخ انمٕاػذ انهغٕٚخ فٙ رطٕٚش يٓبسح االػشاة انغُخ انشاثؼخ يزٕعظ يمجٕل

وَبٔ٘ عٓب  

 

 
 خًٛهخ ثٕرًش

 

02 

رغٛٛش 
 انًٕضٕع

انهغٕٚخ ٔرأثٛشْب فٙ يٓبساد انمشاءحاالضطشاثبد   ٚضٚذ َٕس انٓذٖ 
رغؼذٚذ زًٕؽٙ  

 

 ٗ أعُذد إن
األعزبرح سؽبو 

 فٛشٔص

03 

رغٛٛش 
 انًٕضٕع

انمشاءح شاثبد انهغٕٚخ ٔرأثٛشْب فٙ يٓبسحاالضط ٘ عهٕٖ   رشٚذ
 يٛذٌٔ عؼبد

 

 أعُذد إنٗ
صاْٛخ  األعزبرح4

 عبنى

31 



انًزجؼخ فٙ رؼهٛى انهغخ انؼشثٛخ نهغُخ انثبنثخ اثزذائٙ األعبنٛت انجٛذاغٕخٛخ رؼذٚم انؼُٕاٌ  

 
 

 
 

 

 لًٛش٘ عًٛخ

 كشيٛخ نٛهٛب
 

 ٗ أعُذد إن

 ٍ  األعزبر4 زغٛ
 ثٕؽُت

 
 

30 

ٗ  لُضاص َغًٛخ فؼٕثبد رؼهٛى ٔرؼهى انمٕاػذ انُسٕٚخ نهغُخ انخبيغخ اثزذائٙ يمجٕل أعُذد إن
األعزبرح فٛشٔص 

 سؽبو

30 

رغٛٛش 
 انًٕضٕع

انطفم انزؼهى ٔادة ٙ نٛهٗ   ؽشٚؾ
 عدبل فبطًخ

 ٗ أعُذد إن
األعزبرح4 عبيٛخ 

 ػهٕٛاد

33 

فجشُٚخ يغذاد دٔس انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انسذٚثخ فٙ إثشاء انشفٛذ انهغٕ٘ نهًزؼهى "انغُخ األٔنٗ اثزذائٙ إًَٔرخب يمجٕل  

٘ َشًٚبٌ  خْٕش

 30 كبُْخ دزًٌٕ

-دساعخ يٛذاَٛخ –انهغخ انؼشثٛخ فٙ ٔعبئم االرقبل انسذٚثخ  ضجظ انًذَٔخ  دزًبَٙ سًٚخ 
 ثغؼذ اليٛخ 

 

 ٗ أعُذد إن
 األعزبرح أٔدٚسبد

30 

-انًغزٕٖ انقٕرٙ إًَٔرخب –أثش انشٔضخ ػهٗ انًًبسعخ انهغٕٚخ ػُذ انطفم  ضجظ انؼُٕاٌ  ثسبس أيُٛخ 
 دفبف عًٛخ 

 إنٗأعُذد 
األعزبرح4 كشًٚخ 

 ثٕػبيش

30 

 
 يمجٕل

 

انغٛبعٛخ نهسشان اندضائش٘انًغزٕٚبد انهغٕٚخ فٙ انؾؼبساد   
-دساعخ رذأنٛخ-  

 انؼًش٘ خٕنخ
 يؾبَٙ فبطًخ

 31 إنٛبط خٕاد٘

 يمجٕل
 

 

-دساعخ ٔففٛخ رسهٛهٛخ–يزاْت انؼهًبء فٙ إػدبص ظٕاْش انشعى انمشآَٙ   انطبْش ثٕسثبثب 
 

 

 ػًشٔ ساثسٙ
 

 

32 



 

 يمجٕل
 

 

نًسًذ ثٍ عاليخ ثٍ خؼفش انمضبػٙ -ملسو هيلع هللا ىلص–كزبة ؽٓبة األخجبس ٔانسكى ٔاٜداة فٙ كالو انشعٕل   
 دساعخ ٔرسمٛك

 

 فضٛم ػجذ انُٕس
 ثؾبس عبنى

 

 
 

 
 ػًشٔ ساثسٙ

 "ْذاٚخ انطالة إنٗ يؼشفخ لٕاػذ اإلػشاة" يمجٕل
 ؽشذ نطٛف نمٕاػذ اإلػشاة انقغشٖ الثٍ ْؾبو

 دساعخ ٔرسمٛك

 لذٔس أزالو
ٙ أيبل  رَٕغ

 

 

 



1029/1010ليساوس ال اتمركس مشازيععىاويه   

مىاهجالىقد والتخصص :   

 السقم األستاذ المشسف اسم الطالب عىوان الموضوع زأي اللجىة

ٌؼثذ اٌىشَُ  ِفاهُُ اٌمشاءج واٌرٍمٍ فٍ وراب " ِٓ فٍغفاخ اٌرأوًَ إًٌ ٔظشَاخ اٌمشاءج" ِمثىي
 ؽشفٍ

 زُاج طاتٍٍ
 فرُسح صواْ

 سؽُذج ػاتذ
 

10 

تٍُضس اٌثُٕح اٌضُِٕح فٍ سواَح "اٌىٌذ اٌرائه" ٌذاَف ِمثىي  ٔؼُّح عٍُّأٍ 
 تىفٍُح وعٍُح

 سفُمح تٍهادٌ
10 

ألزّذ خُشٌ اٌؼّشٌ اٌثؼذ اٌذٍَٕ فٍ سواَح "ؽُفشج تالي" ِمثىي  سزاي َغُّٕح 

ٓ ػثذ اٌغالَ هاٌح  ت
ٓ تىؽٕة  10 زغُ

فٍ سواَح "ِذْ اٌقسى واٌدٕىْ " ٌّقطفً وٌذ َىعف اٌماسئ اٌضٍّٕ ِمثىي ْ دَهُح   ػشتا
 لطاف عؼاد

وغاط ؽشَفحأ  10 

ىهشٌــــ ِشوي خ "ذدٍُاخ اٌّىاْ فٍ سواَح "َسذز ٌُال فٍ اٌغشفح اٌّغٍمح ِمثىي ٍ عٍغثًُ   تىذاٌ

 خؼفش خىخح ِالن
 10 وشغٍٍ فاذر

شٌُفسعىال" ٌٍثى اإلٌهغُر ِٓ ّاٌرٕاؿ اٌذٍَٕ فٍ لقُذج "خاء اٌ ِمثىي فاطّح  ٍٔوشَُّا 
 اٌضهشاء

ٍ إُِٔح  خثاٌ

 ٓ ٍ صَ ٓ صَأ ت
 اٌؼاتذَٓ

10 

اٌّقطٍر إٌفغٍ فٍ وراب "اٌرسًٍُ إٌفغٍ ٌألدب "ٌؼض اٌذَٓ إعّاػًُ دساعح وففُح  ِمثىي
 ذسٍٍُُح

 صاَش أزالَ
ٍ عهاَ  طاَث

 لادج َؼمىب
 

 
 

 
 

 
 لادج َؼمىب 

10 

ّؼضوصأٌفغُح ٌشواَح " تأٌ رٔة سزٍد " ٌّسّذ  دساعح ِمثىي ٓ إُِٔح   زغُ
 عاوى ؽُّاء

األعٍىتٍاٌّقطٍساخ األعٍىتُح ػٕذ ُِؾاي سَفاذُش ِٓ خالي وراته ِؼاَُش اٌرسًٍُ  ِمثىي ٍ وسدج   ؽالت

 ػثذ اٌشصاق فثاذ

ضًف ٌقالذاألدتٍ "  إٌمذفٍ وراب " إٌظشَح اٌثٕائُح فٍ  اٌّساَثحِثذأ  ِمثىي اٌؼُّؼفشَاي    
 أُِشج خذٌ

 أزالَ اٌؼدأٍ

-دساعح ّٔارج -فٍ اٌدضائش إٌغىٌخّاٌُح اٌؾؼش  ذسذَذ اٌفرشج اٌضُِٕح ً خثاسج سزّىٍٔ دُٔا   10 إعّاػُ

ػُغاوٌٌـــــ ػثذ اٌىهاب  –خثً اٌّىخ –دالٌح اٌّىاْ اٌّفرىذ فٍ سواَح  ِمثىي ٓ سصلٍ   َاعُّ
ٍَغشي تٍىىاع  

ٓ عؼاد  ٔغشَ

 10 لاسج زغُٓ



اٌثُٕىَح :ه ِٓ خالي وراتهُػٕذ خاْ تُاخ "اٌثُٕح"ِقطٍر  ِمثىي ْ ٔغشَٓ   تىؽُثا

ٍ خهُذج  ؽؼث

 دسَاط إُِٔح ِقطٍر سؤَح اٌؼاٌُ ػٕذ غىٌذِاْ ِٓ خالي وراته "اإلٌه اٌخفٍ" ِمثىي

ْ فاذٓ ٓ صَضو  ت

اٌىهشأُح التٓ ِسشص اٌىهشأٍخّاٌُح اٌّىاْ اٌّفرىذ فٍ اٌّماِح  ِمثىي  فىي ٔداج 

ٌـ غُىَ ُِغى اٌخٍفُح اٌفٍغفُح ٌٍضِٓ فٍ سواَح اٌٍسظح اٌشاهٕح ِمثىي  01 ٌطشػ فٍُسح زّادٌ هٕاء 

 والػ ؽشَف اٌخقائـ األعٍىتُح فٍ لقُذج " وذؼطٍد ٌغح اٌىالَ" ٌّفذٌ صوشَا ذغُُش اٌّذّؤح
 ِغؼىدٌ ػثذ هللا

هُاؽٍ ذائهح" ٌغىُِىى "غُىَاٌثؼذ إٌفغٍ فٍ سواَح  ِمثىي 11 تؾُش تسشٌ ٌ عًٍّ   خثضاو

 أٔىاع إٌقىؿ فٍ ِٕهاج اٌٍغح اٌؼشتُح ِمثىي ِغ ذسذَذ إٌّهح
اٌّشزٍح اٌّرىعطح أّىرخا   

زغُٕح جذُزّا  
 خؼفش خىخح خٍُفح

ِمثىي ِغ ضشوسج روش 

 فازة اٌشواَح

ح" اٌؾخقُح فٍ سواَح " إٌدّح اٌسضَٕتُٕح   

 
 

 

 تىستاٌح ؽُّاء

 ِغٍظ إَّاْ
ٍ زُاج  تشَث

 00 إُِٔح ٌؼّىسٌ

 تىخؾثح عُّح اٌرٕاؿ اٌراسَخٍ فٍ سواَح " ذُٕهٕاْ " ٌىفاذ خشاس ِمثىي
 تىوفح إَّاْ

 أودَساخ ٔادَح

 
 

00 
 طهشاوٌ زٕاْ اٌفضاء فٍ سواَح اٌخُّائٍ ٌثاوٌى وىٍَى ِمثىي

اٌضى تىداوٌ  

ٍ فطُّح  اٌقشاع فٍ سواَح اٌشتىج إٌّغُح ٌّىٌىد ِؼّشٌ ِمثىي  ذاٌ
 تٍماعُ ٔؼُّح

 ٌىُٔظ فثاذ

 

 اٌىالغ فٍ سواَح "أػىر تاهلل " ٌٍغؼُذ تىطاخُٓ ِمثىي
ِماستح عىعُىٌىخُح   

ٍ دمحم  ساتس
 تىخشوتح الُِح

 00 سؽُذج تىداٌُح

ِٓ اٌغّاء ٌهؾاَ تىؽاِح ٌشواَح " هذَحلشاءج عُُّائُح  ِمثىي ٓ أعّاءُع  شَ  00 ػٍىاخ وّاي 

ذوْ فازة خٌٍَُؾخقُاخ فٍ سواَح "سخُ ثشَا " ٌفشاٌثؼذ إٌفغٍ  ِمثىي  زذاػ خذَدح 
 اٌدٍُظ ؽهشصاد

 00 وشَّح تىػاِش

ِذسوط )سعاٌح 

ِاخغرُش/ خاِؼح 
 اٌُشِىن(

إٌمذٌ ػٕذ اتٓ طثاطثا فٍ وراته ػُاس اٌؾؼش اٌّقطٍر  زّاد صهشج 

ِذسوط )ِزوشج ذخشج 

/ 0100ٌُغأظ/ دفؼح 

ً اٌّشؽىدٌٍؾخقُح فٍ سواَح "أٔد ٌٍ " ٌّٕ اٌثؼذ إٌفغٍ  ؽشَذ ففُح 

 سصَك ػفاف



 خاِؼح اٌثىَشج(

ألزالَ ِغرغأٍّ وىَ لشاءج فٍ األٔىاع األدتُح فٍ سواَح ٔغُاْ ِمثىي  تىفشواط عُّح 
 اٌؼشتاوٌ أٔفاي

ً طُثٍ  00 ػُغ
ٌ: ِمثىي اٌؼُذ  ًَّٕاٌماسئ واٌمشاءج ػٕذ إٌالذَٓ فالذ فضً  اٌّقطٍر إٌمذ فاطّح اٌضهشج وشَُّاٌ   

ٍ إُِٔح  خثاٌ

ُح إًٌ ٔإٌمذ اٌدضائشٌ اٌّؼافش ِٓ اٌالٔغى"إٌّهح األعٍىتٍ وِقطٍساذه فٍ وراب  ِمثىي
ٍُح ٌُىعف وغٍُغٕاألٌغ  

ٌ أُِشج  تطشاو
 00 أزّذ زُذوػ

ِذسوط )ِزوشج ذخشج 

/ 0100ٌُغأظ/ دفؼح 
 خاِؼح اٌثىَشج(

اٌّشؽىداٌدأة إٌفغٍ ٌشواَح أٔد ٌٍ ٌــــ ًِٕ   ؽُساخ خٍُّح  

 

ً  أعٕذ اإلؽشاف إٌ

عاُِح : جاألعرار
 ػٍُىاخ

 
 

 

إلتشاهُُ عؼذٌ دساعح تُٕىَح "وي صِٓ اٌّىخافر"سواَح  ِمثىي ٍ إٌهاَ   دَىأ

 تىِىىاص خذَدح

 

 تخرح هىاؽشَح
 

 ستىذ ٔدُح  اٌرٕاؿ األعطىسٌ فٍ سواَح األُِش ٌىاعٍُٕ األػشج ِمثىي
 ِهذَذ فاسج

  تخرح هىاؽشَح

اٌشِاي جدىهشٍُٕح ٌشواَح "أٔا ِٓ لثً وً ؽٍء" ٌاٌضِاٌثُٕح  ِمثىي  طهشاوٌ وئاَ  
 دهٍُظ سؽُذج

  عؼُذج ذىٍِ

ٌفضٍُح اٌفاسوق "اٌخدً "ذاءدساعح اٌؾخقُح فٍ سواَح  ِذسوط عاتما  زُّذٌ أعّاء 

 زذَذٌ أًِ
 سصَك ٍِىح

 ً أعٕذ اإلؽشاف إٌ
 األعرارج: عؼُذج ذىٍِ

 

ٌخىٌح زّذٌ "أَٓ اٌّفش"دساعح ٔفغُح ٌشواَح  ِمثىي  لاذٍ سوُِغاء 

 هالي َغشي
  أزالَ تاٌىٌٍ

 اٌدهىد إٌمذَح ػٕذ ػثذ اٌٍّه ِشذاك ِٓ خالي وراته "فٍ ٔظشَح إٌمذ" ِذسوط عاتما
 دساعح وففُح ذسٍٍُُح

 عُّح فشزاعٍ
 آِاي صَاْ

  ػّشو ساتسٍ
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