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 إعدادىالفسقخ 

 
 

 هالحظبد الوطلوة ردزٍعه هب ٍزن ردزٍعه خــــــــــــــــالالئح الوبدح الفسقخ م

 دزاظي األولـــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــالفص

 1زٍبضَبد  إعدادى -1

–رصلٌَ  الللدوال  –الزفبضلل والزابهلل م هفمللوم الداللخ 

لوضلضَللللللللخ الللللللللدوال األولَللللللللخ م ا –الدالللللللللخ ال اعللللللللَخ 

الٌمبٍلبد  –واللوغبزٍزوَخ واألظَخ والصائدٍلخ وعاعلمب 

االرصلللللبل وًظسٍلللللخ ال َولللللخ  –ًظسٍلللللبد الٌمبٍلللللبد  –

هشلللز بد  –قواعللد االشلللز ب   –االشلللز ب   –الوظللَطخ 

االشللز ب  النللوٌي  –قبعللدح العلعلللخ  –الللدوال األولَللخ 

االشلز ب   –الوشز بد ذاد السرت ال لَب  –والجبزاهزسى 

 –قبعللدح لوثَزللبل  –جَ للبد علللي الزفبضللل رط –الغصئللي 

زظلن الوٌحٌَلبد  –هزعلعللخ هلبولوزٍي  –صَغخ رَللوز 

الز سٍلت  –ال َن ال ظوي والصلغسى  –الزحدة و الز  س 

 ًظسٍبد وخواص الزابهل . –الزابهل غَس الوحدد  –

 –الغجلللس م ًظسٍلللخ ذاد الحلللدٍي ثلللاى اض ورطجَ برملللب 

ووعلللللبد هغ -ًظسٍلللللخ الو لللللبداد –الاعلللللوز الغصئَلللللخ

 –الوحللللللللدداد وخواصللللللللمب  –الو للللللللبدالد ال طَللللللللخ 

 – طلللس  علللبوض الو زلفلللخ –الوصلللفو بد ورطجَ برملللب 

  ساغبد الوزغمبد وخواصمب .

رصلٌَ  اللدوال  –الزفبضل والزابهل م هفموم الداللخ 

اللللللدوال األولَلللللخ م الوضلضَلللللخ  –الداللللللخ ال اعلللللَخ –

 –واللوغبزٍزوَلللللخ واألظلللللَخ والصائدٍلللللخ وعاعلللللمب 

االرصلللبل وًظسٍلللخ  –ًظسٍلللبد الٌمبٍلللبد  –الٌمبٍلللبد 

 –قواعللد االشللز ب   –االشللز ب   –ال َوللخ الوظللَطخ 

 –قبعلللللدح العلعللللللخ  –هشلللللز بد اللللللدوال األولَلللللخ 

الوشلللز بد ذاد  –االشلللز ب  النلللوٌي والجلللبزاهزسى 

قبعلللدح  –رطجَ لللبد عللللي الزفبضلللل  –السرلللت ال لَلللب 

 –هزعلعللللخ هلللبولوزٍي  –صلللَغخ رَللللوز  –لوثَزلللبل 

ال للَن ال ظوللي  –َللبد الزحللدة و الز  للس زظللن الوٌحٌ

 الز سٍت . –والصغسى 

ًظسٍخ ذاد الحدٍي   -عجس األعداد الوسوجخ  الغجس م

 -االظز ساء  السٍبضٌ  –ثاى اض ورطجَ برمب 

هغووعبد  -دالًظسٍخ الو بد –الاعوز الغصئَخ

 –الوحدداد وخواصمب  –الو بدالد ال طَخ 

 . لو زلفخطس  عبوض ا –الوصفو بد ورطجَ برمب 

–رصلٌَ  اللدوال  –الزفبضل والزابهل م هفملوم الداللخ 

اللللللللدوال األولَلللللللخ م الوضلضَلللللللخ  –الداللللللللخ ال اعلللللللَخ 

االرصلبل  –واللوغبزٍزوَخ واألظلَخ والصائدٍلخ وعاعلمب

قواعلللللد  –االشلللللز ب   –وًظسٍلللللخ ال َولللللخ الوظلللللَطخ 

قبعلدح العلعللخ  –هشز بد اللدوال األولَلخ  –االشز ب  

الوشلللز بد ذاد  –والجلللبزاهزسى  االشلللز ب  النلللوٌي –

رطجَ لللبد عللللي  –االشلللز ب  الغصئلللي  –السرلللت ال لَلللب 

هزعلعللخ  –صلَغخ رَللوز  –قبعلدح لوثَزلبل  –الزفبضل 

 –الزابهللللل غَللللس الوحللللدد  –الز سٍللللت  ––هللللبولوزٍي 

 ًظسٍبد وخواص الزابهل .

ًظسٍخ ذاد  -عجس األعداد الوسوجخ ه دهخ  ي  الغجس م

االظز ساء  السٍبضٌ  – –رمب الحدٍي ثاى اض ورطجَ ب

هغووعبد  -دالًظسٍخ الو بد –الاعوز الغصئَخ -

طس   –الوصفو بد ورطجَ برمب  –الو بدالد ال طَخ 

 .عبوض الو زلفخ

 

ذى حرف تعط 

انًىظىعاخ 

انرى ذى ذدزٌسها 

فى انًسحهح 

 انثاَىٌح

 * َصٍبء إعدادى -2

الوحلللللداد  –خلللللواص الولللللبدح م الاوَلللللبد الفَصٍبئَلللللخ 

ال للللواص  –الحسوللللخ الزرثرثَللللخ  –ظللللَخ واألث للللبد ال َب

 –اللصوعلللخ  –خلللواص الووائللل   –الوَابًَاَلللخ للولللواد 

الووعللبد  للي  –الووعللبد الصللورَخ  -الزللورس العللطحي

 األوظبط الوسًخ .

 –الحللسازح والدٌٍبهَاَللخ الحسازٍللخ م االًز للبل الحللسازى 

ال بًوى األول  ي الدٌٍبهَاب  –الٌظسٍخ الحسوَخ للغبشاد 

األًزسوثَللللب وال للللبًوى الضللللبًي للللللدٌٍبهَاب  –سازٍللللخ الح

الزولللدد  -قَلللبض الحلللسازح والزسهلللوهزساد  –الحسازٍلللخ 

 الحسازً.

 

 حَفس يا جاء فى  انالئح

 

 حَفس يا جاء فى  انالئح

 

 ال ٌىجد

 *هَابًَاب إعدادى -3

الوزغمللللبد  –ًَي ًَللللوري ااالظللللزبرَاب المٌدظللللَخ م قللللو

ارللصاى  –االشدواط عللصم  –ال للصم  –وال للوى  للي الفللسا  

هسوللللص الض للللل والوسوللللص  –الغعللللَن والغعللللن الغبظلللل  

رطجَ لبد عللي الاولساد  –ال لوى الووشعلخ  –المٌدظي 

االحزالللبت ورطجَ برللله عللللي األورلللبد  –والمَدزوظلللزبرَاب 

 والوعبهَس .

الوزغمبد  –ًَي ًَوري ام قو االظزبرَاب المٌدظَخ

الوزغمبد وال وى  ي   - الوعزوىوال وى  ي 

عصم –قوح حول ً طخعصم –ارصاى الغعَن  - ا الفس

هغووعبد ال وى  –عصم االشدواط  – قوح حول خط

هسوص الض ل  –ارصاى الغعن الغبظ   -الوزاب ئخ 

  .والوسوص المٌدظي 

الوزغمبد  –ًَي ًَوري ام قو االظزبرَاب المٌدظَخ

 الوزغمبد وال وى  ي الفسا   - الوعزوىوال وى  ي 

عصم قوح حول –م قوح حول ً طخعص–ارصاى الغعَن  -

 -هغووعبد ال وى الوزاب ئخ  –عصم االشدواط  – خط

هسوص الض ل والوسوص المٌدظي  –ارصاى الغعن الغبظ  

. 

 

 ال ٌىجد

 واظ بط* زظن هٌدظي إعدادى -4

إظللل بط الٌ طلللخ  –اإلظللل بط ال ولللودى عللللي هعلللزوٍَي 

إظ بط األععلبم الجعلَطخ  –وال ط الوعز َن والوعزوى 

 –اإلظللل بط الوعلللبعد  –بئل الووضللل  وال َلللبض هعللل –

إظلل بط الٌ طللخ  –اإلظلل بط ال وللودى علللي هعللزوٍَي 

إظلللل بط األععللللبم  –وال للللط الوعللللز َن والوعللللزوى 

اإلظللل بط  –هعلللبئل الووضللل  وال َلللبض  –الجعلللَطخ 

إظللل بط الٌ طلللخ  –اإلظللل بط ال ولللودى عللللي هعلللزوٍَي 

إظللللل بط األععلللللبم  –وال لللللط الوعلللللز َن والوعلللللزوى 

اإلظلللل بط  –هعللللبئل الووضلللل  وال َللللبض  –الجعللللَطخ 

ذى حرف اسقاغ 

يٍ اندائسج وانكسج 
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اإلظللللل بط ال ولللللودى ل ععلللللبم  –ر لللللبط  الوعلللللزوٍبد 

الالللللسح والو لللللسوط  –المٌدظلللللَخ وضَلللللساد العلللللطوػ 

 –اإل لساد  –الو بط  الوعزوٍخ للعلطوػ  –واإلظطواًخ 

 ر بط  العطوػ الدوزاًَخ .

ال ولَلبد المٌدظلَخ  –ر ٌَبد وهمبزاد السظن المٌدظي 

هعلبقط األععلبم  – ولودى عللي هعلزوٍَي االظ بط ال –

زظلللن الوغعلللوبد  –قواعلللد وزبثلللخ األث لللبد  –الجعلللَطخ 

  . زظن الوٌظوز –المٌدظَخ 

اإلظلل بط ال وللودى  –ر للبط  الوعللزوٍبد  –الوعللبعد 

الو للللبط   –ل ععللللبم المٌدظللللَخ وضَللللساد العللللطوػ

ر لللبط  العلللطوػ  –اإل لللساد  –الوعلللزوٍخ للعلللطوػ 

 الدوزاًَخ .

ال ولَبد  –ر ٌَبد وهمبزاد السظن المٌدظي 

 –االظ بط ال وودى علي هعزوٍَي  –المٌدظَخ 

 –قواعد وزبثخ األث بد  –هعبقط األععبم الجعَطخ 

 . زظن الوٌظوز –َخ زظن الوغعوبد المٌدظ

اإلظللل بط ال ولللودى  –ر لللبط  الوعلللزوٍبد  –الوعلللبعد 

الو لللللبط   –ل ععلللللبم المٌدظلللللَخ وضَلللللساد العلللللطوػ

 للللبط  العلللللطوػ ر –اإل للللساد  –الوعللللزوٍخ للعللللطوػ 

 الدوزاًَخ .

ال ولَبد  –ر ٌَبد وهمبزاد السظن المٌدظي 

 –االظ بط ال وودى علي هعزوٍَي  –المٌدظَخ 

زظن  –قواعد وزبثخ األث بد  –هعبقط األععبم الجعَطخ 

 . زظن الوٌظوز –الوغعوبد المٌدظَخ 

َظسا نقهح إلسقاغ ا

 وقد انًحاظسج

ب شٌادج ويطهى

 وقد انًحاظسج

نٍصثح  وانرًازٌٍ

ساعراٌ كم يُهًا 

 تدال يٍ ساعح

 وَوَبء إعدادى -5

الوَلللصاى  – الضسهودٌٍبهَالللب الاَوبئَلللخ – ه بدللللخ الحبللللخ

الولللللبدى والحلللللسازى  لللللي عولَلللللبد احزلللللسا  الوقلللللود 

األرلللصاى  –الوحبلَلللل خلللواص  – وال ولَلللبد الاَوَبئَلللخ

 حسوَخ – والاَوَبئَخالدٌٍبهَاي  ي ال ولَبد الفَصٍبئَخ 

ه دهلخ  لي  –الاَوَبء الامسثَلخ  –الزفبعالد الاَوَبئَخ 

 خصللٌبع –االظللوٌذ ووَوَللبء صللٌبعخ –الزآوللل هٌدظللخ 

 الصجبغخ .عولَبد األصجب  و –الاَوَبئَخ األظودح 

الوَصاى  – الضسهودٌٍبهَاب الاَوبئَخ – ه بدلخ الحبلخ

 ي عولَبد احزسا  الوقود  والحسازً الوبدً

 االرصاى –الوحبلَل خواص  – ل ولَبد الاَوَبئَخوا

 –  ي ال ولَبد الفَصٍبئَخ والاَوَبئَخ الدٌٍبهَاٌ

 –الاَوَبء الامسثَخ  –الزفبعالد الاَوَبئَخ  حسوَخ

 ووَوَبءصٌبعخ –الزآول ه دهخ  ي هٌدظخ 
 االظوٌذ.

 –الاَوَبئَخ األظودح  خصٌبع –نى ٌرى ذدزٌسه هى 

َظساً نعٍق انىقد,  الصجبغخ .عولَبد األصجب  و

تصُاعح األسًُد  االكرفاءأَه ًٌكٍ  وتاعرثاز

كًُىذج نهصُاعاخ انكًٍائٍح, هرا تاإلظافح 

أَه ذى انرعسض نصُاعح حًط انكثسٌرٍك 

 كرطثٍق  نًٍصاٌ انكرهح وانطاقح.

ٌرطهة ذعدٌم 

الئحح انكهٍح 

تحٍث ٌرى ذدزٌس 

انًقسز غىال 

 2انعاو تًعدل 

ساعح يحاظسج 

ساعح ذًازٌٍ + 

 َظسي/ عًهً

  ٌَخ لغخ اًغلَصٍخ إعدادى -6

ًصللوص ه زللبزح  للي الووضللوعبد المٌدظللَخ للزللدزٍت 

وزبثلللخ  –عللللي ال لللساءح العلللسٍ خ وال لللساءح الفبحصلللخ 

رٌوَخ االرصبل اللغوى علي  –ً ل الو لوهبد  –الز بزٍس 

 طسٍق هواضَ  للوٌبقشخ ووزبثخ الول صبد.

  

 حَفس يا جاء فى  انالئح

 

 ٌىجد ال
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 إعدادىالفسقخ 
 

 

 هالحظبد الوطلوة ردزٍعه هب ٍزن ردزٍعه الالئحــــــــــــــــخ الوبدح الفسقخ م

 الفصــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــدزاظي الضبًي

 2زٍبضَبد  إعدادى -1

االخزللللصال  –الزابهللللل ثللللبلز وٍ  –الزابهللللل م طللللس  الزابهللللل 

 –الزابهلل الوحلدد وخواصله  –لوضلضَلخ الز وٍنلبد ا –الوززبلي 

الٌظسٍلللخ األظبظلللَخ  لللي  –رغوَ لللبد زٍولللبى ال لَلللب والعلللفلي 

حعلللللبة  –رطجَ لللللبد الزابهلللللل  –الزابهلللللل الو زلللللل –الزابهلللللل 

قبعللدح  –الزابهللل ثبلز سٍللت  –الوعللبحبد والحغللوم الدوزاًَللخ 

االحللللداصَبد ال طجَللللخ  –شللللجه الوٌحللللس  وقبعللللدح ظوجعللللوى 

 ورطجَ برمب .

اشواط  –الزحلَلَللللللخ م ه للللللبدالد الدزعللللللخ الضبًَللللللخ المٌدظللللللخ 

ال طبعلللللبد  –اللللللدائسح وهغووعلللللبد اللللللدوائس  –الوعلللللز َوبد 

ًظلن االحلداصَبد  –المٌدظخ الزحلَلَخ  لي الفلسا   –الو سوطَخ 

الاللللللسح واالظللللللطواًخ  –ه للللللبدالد الوعللللللز َن والوعللللللزوى  –

 والو سوط .

الزابهلللللللللل  –الزابهللللللللل م طلللللللللس  الزابهلللللللللل 

الز وٍنلبد  –ل الوززلبلي االخزلصا –ثبلز وٍ 

 –الزابهللللللل الوحللللللدد وخواصلللللله  –الوضلضَلللللخ 

الٌظسٍللخ  –رغوَ للبد زٍوللبى ال لَللب والعللفلي 

 –الزابهلللل الو زللللل –األظبظلللَخ  لللي الزابهلللل 

حعللللللبة الوعللللللبحبد  –رطجَ للللللبد الزابهللللللل 

االحللللداصَبد ال طجَللللخ  –والحغللللوم الدوزاًَللللخ 

 ورطجَ برمب .

ضبًَخ المٌدظخ الزحلَلَخ م ه بدالد الدزعخ ال

الدائسح وهغووعبد  –اشواط الوعز َوبد  –

المٌدظخ  –ال طبعبد الو سوطَخ  –الدوائس 

 –ًظن االحداصَبد  –الزحلَلَخ  ي الفسا  

ه بدالد   - ه بدالد الوعز َن والوعزوى

الاسح  –الدزعخ الضبًَخ  ي صالس هزغَساد 

 واالظطواًخ والو سوط .

 – وٍ الزابهلللل ثلللبلز –الزابهلللل م طلللس  الزابهلللل 

 –الزابهللل الوحللدد وخواصلله  – الوززللبلٌاالخزللصال 

الٌظسٍلللللخ  –رغوَ لللللبد زٍولللللبى ال لَلللللب والعلللللفلي 

رطجَ لبد  –الزابهلل الو زلل –األظبظَخ  ي الزابهل 

حعللبة الوعللبحبد والحغللوم الدوزاًَللخ  )الزابهللل 

وهعلللبحخ العلللطوػ واطلللوال الوٌحٌَلللبد وهسولللص 

االحللللداصَبد ال طجَللللخ  –والشللللغل الوجللللرول الض للللل

 رطجَ برمب .و

 ي  المٌدظخ الزحلَلَخ م ه بدالد الدزعخ الضبًَخ

الدائسح  –اشواط الوعز َوبد  هزغَسٍي هضلم 

 –ال طبعبد الو سوطَخ  –وهغووعبد الدوائس 

 –ًظن االحداصَبد  –المٌدظخ الزحلَلَخ  ي الفسا  

ه بدالد الدزعخ  –ه بدالد الوعز َن والوعزوى 

لاسح واالظطواًخ ا –الضبًَخ  ي صالس هزغَساد 

 . والو سوط

ذى حرف تعط 

انًىظىعاخ انرى 

ذى ذدزٌسها فى 

 انًسحهح انثاَىٌح

وإظافح ذطثٍقاخ 

 جدٌدجهُدسٍح 

    * َصٍبء إعدادى -2

 –الوغبل الامسثي  –الامسثَخ والوغٌبطَعَخ م الشحٌخ والوبدح 

الغملللد  –قلللبًوى علللبوض  –الفلللَ  الامسثللي  –وم للللقللبًوى وو

الزَللللبز والو بوهللللخ  –بد والوللللواد ال بشلللللخ الواضفلللل –الامسثللللي 

 –قلللبًوى اوم واللللدوائس الجعلللَطخ  –وال لللوح الدا  لللخ الامسثَلللخ 

الفللللَ   –قللللبًوى ثللللبثود وظللللب بزد  –الوغللللبل الوغٌبطَعللللي 

الحللللش  –قللللبًوى  للللبزاداى  –الوغٌبطَعللللي وقللللبًوى عللللبوض 

 الوغٌبطَعي .

الطجَ للخ الووعَللخ للنللوء وهجللدا  –النللوء م النللوء المٌدظللٌ

األلَللللب   -اظللللز طبة النللللوء  –الزللللداخل والحَللللود  –هللللَغي 

 النوئَخ

هجلبد   –ًظسٍلخ ثلوهس  –الفَصٍبء الرزٍخ م الزسوَلت اللرزى -عـ

الٌظسٍلللخ  -الظلللبهسح الامسوضلللوئَخ  –اللَلللصز  –ًظسٍلللخ الالللن 

 الٌعجَخ

 

 حَفس يا جاء فى  انالئح

 

 حَفس يا جاء فى  انالئح

 

 ال ٌىجد

  * هَابًَاب إعدادى -3

قواًَي ًَلوري للحسولخ  –اب المٌدظَخ م وٌَبرَاب الغعَن الدٌٍبهَ

الشلغل والطبقللخ  –ه لبدالد الحسولخ  للي االحلداصَبد الو زلفللخ  –

االحزالللبت  –الوغووعلللبد الوحب ظلللخ وداللللخ الغملللد  –للغعلللَن 

حسولخ الغعلَن الغبظل   –الحسوخ الٌعجَخ ال طَخ  –ورطجَ بره 

 –َلللخ وعبهلللخ اًلللوال الحسولللبد الوعلللزوٍخ م اًز بلَلللخ ودوزاً –

 وٌَبرَاب الغعَن الغبظ  .

 –ال وى الووشعخ  م االظزبرَاب المٌدظَخ

 –رطجَ بد علي الاوساد والمَدزوظزبرَاب 

االحزابت  –واالالدالمَبول  –الغوبلوًبد 

  .ورطجَ بره علي األوربد والوعبهَس

حسوخ ال طَخ لغعَن الم  ه دهخ  ٌ الدٌٍبهَاب

خ لغعَن  ٌ الحسوخ االًحٌبئَ - ٌ الوعزوى 

 . الوعزوى

رطجَ بد  –ال وى الووشعخ  االظزبرَاب المٌدظَخم 

 –الغوبلوًبد  –علي الاوساد والمَدزوظزبرَاب 

االحزابت ورطجَ بره علي األوربد  –المَبول واالالد

 والوعبهَس. 

م الحسوخ ال طَخ لغعَن  ٌ  ه دهخ  ٌ الدٌٍبهَاب

الحسوخ االًحٌبئَخ لغعَن  ٌ  -الوعزوى 

 زوى .الوع

 

 ال ٌىجد



 الفرقة إعدادى
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 زظن هٌدظي واظ بط* إعدادى -4

 

قواعلد زظلن ال طبعلبد المٌدظلَخ  –اظزٌزبط الوعلبقط الٌبقصلخ 

زظلللن  –زظلللن اعلللصاء الوبوٌَلللبد الجعلللَطخ رطجَ لللبد عللللي  –

الوصلللللطلحبد والسهلللللوش الامسثبئَلللللخ  –الوصلللللالد الو دًَلللللخ  

 .ه دهخ للسظن الزغوَ ي –والوَابًَاَخ والودًَخ 

 ال ٌىجد حَفس يا جاء فى  انالئح حانالئح َفس يا جاء فى 

 االًزبط هٌدظخ إعدادى -5

الو بدى الحدٍدٍخ والغَس حدٍدٍلخ  –ه دهخ عي الوواد المٌدظَخ 

ه دهللخ  للي ال ولَللبد  –ا للساى اًزللبط الصلللت والحدٍللد الصهللس  –

 –الطللس   –رشللاَل الو للبدى  –ظللجبوخ الو للبدى  –الزاٌولوعَللخ 

 –ال ساطلللخ  –اللحلللبم  –الضٌلللي  –العلللحت  –الجضلللق  –الدز للللخ 

ادواد ال َلبض الجعلَطخ  -الزغللَ   –الض ت  –الزفسٍص  –ال شط 

رلللدزٍجبد عولَلللخ  لللي  –األهلللي الصلللٌبعي  –علللودح االًزلللبط  –

 الوزغ الو زلفخ .

 

 

 حَفس يا جاء فى  انالئح

 

 حَفس يا جاء فى  انالئح

 

 ال ٌىجد

 ه دهخ حبظجبد وثسهغخ إعدادى -6

 –الواوًلللبد الوبدٍلللخ  –ًظلللن الحبظلللجبد  ه دهلللخ  لللٌ هاوًلللبد

شلجابد  –ًظن الزشلغَل  –الواوًبد الجسهغَخ الووازد الجشسٍخ 

ال ٌبصللللس  -لغللللبد الجسهغللللخ  –الجللللساهظ الغللللبهصح  –الحبظللللت 

 –األظبظللَخ للجسهغللخ ث حللدى لغللبد ثسهغللخ الحبظللت الوسئَللخ 

 رطجَ بد.

 

 حَفس يا جاء فى  انالئح

 

 حَفس يا جاء فى  انالئح

 

 دال ٌىج

 1اًعبًَبد  إعدادى -7

ح َ لخ الصلسال ثلَي األًعلبى والجَئلخ عللوم الجَئلخ م  ه دهخ  ي

علللودح عٌبصلللس الجَئلللخ  – وآصلللبز هلللرا الصلللسال عللللي األًعلللبى

 – لو بلغللخ الٌفبٍللبد الصلللجخ خالزاٌولوعَللاألظللط  – والزٌوَللخ

هعلللَخ هاب حلخ الزللوس  – اقزصبدٍبد اللزحان  لي رللوس الجَئلخ

الزشللللسٍ بد  – وي واألقلَولللي والوحللللليعللللي الوعللللزوى ال للللبل

ر َلللَن األصلللس الجَئلللي للوشلللسوعبد  –ال بصلللخ ثحوبٍلللخ الجَئلللخ 

 . الزٌووٍخ

الزوصللَ  الللدولي لومللي  –هللدخل المٌدظللخ م هبهَللخ المٌدظللخ 

الشل ت الطالثَللخ  – اهوَلخ راٌولوعَللب الو لوهلبد –الومٌدظلَي 

 . س اس ال ول الح –اخالقَبد همٌخ المٌدظخ  –ثالَبد المٌدظخ 

 

 حَفس يا جاء فى  انالئح

 

 حَفس يا جاء فى  انالئح

 ال ٌىجد

 


