
 
 1983\1982انذٔس٘ انغٕس٘ 

انكشايح فٙ اسمّ 

 َثٛم انغثاػٙ 0\1يغ انٕدذج 

 2انثٛشُٚٙ\ػثذانُافغ دًٕٚح2 َثٛم انغثاػ2ٙ\3   انٕثثح   

 لًٛشج0كشدغهٙ\يؼٍ اعالو0 ػثذانٓاد٘ ْٕاػ2\2  تؾشٍٚ   

صْٛشانؾهثٙ 0ػثذانُافغ دًٕٚح3 َثٛم انغثاػ0ٙ\5جثهح         

ادًذٔتذ \دغاٌ ٚثشٔد٘- َثٛم انغثاػ1ٙ\2 االتذاد   



 َثٛم انغثاػٙ 0\1  انذشٚح  

غغاٌ يهذى \ ػذَاٌ يجزٔب1\1  انفتٕج    

سٚاك َؼٕو \ يؼٍ اعالو1\1  انجٓاد   

انكشايح خاسج اسمّ 

 دغاٌ ٚثشٔد٘ 0\1يغ انٕدذج 

يذًذانؾؼثٙ \دغاٌ ٚثشٔد٘- صْٛشانؾهث1ٙ\2    انٕثثح  

  2عؼٛذلًٛشج\ َثٛم انغثاػ2ٙ\1   تؾشٍٚ 

ػثذانذًٛذانخيٛة \صْٛش انؾهثٙ-2َثٛم انغثاػ1ٙ\3  جثهح     

 0\0  االتذاد  

دٕا \ ػثذانفتاح دٕافٙ يشيا1ِ\1 انذشٚح   

 دغاٌ يٕعٗ 1\0 انفتٕج     

سٚاك َؼٕو \ صْٛشانؾهث1ٙ\1 انجٓاد    

انٕدذج فٙ اسمّ 

 ػثذانٓاد٘ تٕىح 1\0يغ انٕثثح  

ػثذانًذغٍ فاسط \ غٛاث انؾاٚة1\1    تؾشٍٚ 

ػثذانشدًٍ دٛذس - يذًذجهٛذ0٘\2   جثهح     

 0\0   االتذاد  

 ادًذٔفاانؾؼاس 1\0  انذشٚح   

 ػذَاٌ ددهح 2 اكشو خهٛم0\3  انفتٕج     

سٚاك َؼٕو \ ىالل ػغكش2٘ يذًذانُٓذ1٘\3  انجٓاد   

انٕدذج خاسج اسمّ 

ػهٙ االدًذ 1\0يغ انٕثثح  

 0\0   تؾشٍٚ  

 0\0  جثهح     

 0\0  االتذاد  

 0\0  انذشٚح  



ػذَاٌ انجاعى 0دغاٌ يٕع2ٗ\0 انفتٕج     

 0\0 انجٓاد    

انٕثثح فٙ اسمّ 

دغاٌ يذًذفٙ 0ػهٙ االدًذ0 ادٚة دًضج1\3يغ تؾشٍٚ 

لًٛشج \يشياِ

ػثذانذهٛى انثٛشُٚٙ 0ادٚة دًضج0 ػثذانٓاد٘ تٕىح0\3    جثهح    

يذًذجمالٌ 0يذًذجاتٙ\تٕىح0 ثشٔخ2\2   االتذاد  

دٕا \  ثشٔخ1\1  انذشٚح   

صٚادانقانخ \انًغذ٘-تًاو ؽٛخ ٔسق- ثشٔخ يذًذ1\3  انفتٕج     

سٚاك َؼٕو \ ػهٙ االدًذ1\1 انجٓاد    

  انٕثثح خاسج اسمّ

يٕفك كُؼاٌ \ َائم سعال1ٌ\1يغ تؾشٍٚ 

 0\0   جثهح     

ادًذْٕاػ 0 جمال2ٌ\0   االتذاد  

 ٔنٛذتٛياس 1\0  انذشٚح   

 غغاٌ يهذى 1\0  انفتٕج     

َؼٕو -ػفٛف لشجهٙ\ػهٙ االدًذ- فٕاص ؽاْشن2ٙ\2  انجٓاد    

تؾشٍٚ فٙ اسمّ 

  0\0يغ جثهح 

ٔتذ \ كشدغه1ٙ\1   االتذاد 

يذًذَغشُٚٙ \ لًٛشج1\1  انذشٚح  

كُؼاٌ -2 كشدغه0ٙ\3 انجٓاد    

ْٔٛة ػُٛضج -2 ػهٙ انجُذ0٘\3 انفتٕج     

تؾشٍٚ خاسج اسمّ 

 2أط عهًٛاٌ\ يذغٍ فاسط2\1  جثهح     

ػثذانشدًٍ كاتثح 0ادًذػافٙ\ يذًذانثذ2٘\1  االتذاد  



  خغشٔف- َغشُٚٙ 2\0  انذشّٚ  

 ػٛغٗ ؽشٚذج 1\0  انفتٕج    

سٚاك َؼٕو \ يٕفك كُؼا1ٌ\1  انجٓاد   

جثهح فٙ اسمّ 

ادًذٔتذ -ػثذانشدًٍ كاتثح2\0يغ االتذاد  

 0\0    انذشٚح  

جًال عؼٛذ 0صٚادانقانخ\  أط عهًٛا2ٌ\1   انفتٕج     

 ادًذٕٚعف 2 ػثذانذًٛذانخيٛة2 أط0\5   انجٓاد    

  جثهح خاسج اسمّ

ػثذانمادسػثذانذٙ - ادًذتُٕد2\0يغ االتذاد  

 0\0    انذشٚح  

   أط عهًٛا0ٌ\1   انفتٕج     

انٛاط ػثذاالدذ - سٔيٕٛاعكُذس2\0  انجٓاد     

االتذادفٙ اسمّ 

 ادًذعشيُٛٙ 0\1يغ انذشٚح   

 0\0    انفتٕج     

ػثٕداعكُذس \تُٕد0 ػثذانمادسػثذانذ2ٙ جمال1ٌ\4   انجٓاد     

االتذادخاسج اسمّ 

 0\0يغ انذشّٚ   

صٚادانقانخ \ عشي1ُٙٛ\1    انفتٕج     

سٔيٕٛاعكُذس \ يايٌٕ يُٓذط1\1   انجٓاد     

  انذشٚح فٙ اسمّ

 ادًذٔفاانؾؼاس 0\1يغ انفتٕج    

ػثٕداعكُذس \ٔفاانؾؼاس0سمٕاٌ دغ0ٍٛ دٕا1\3    انجٓاد   

  انذشٚح خاسج اسمّ

 انًمذادعٕاد٘ 1\0يغ انفتٕج    



 ػثٕداعكُذس 1\0    انجٓاد   

  انفتٕج فٙ اسمّ

  كٛغاو يشاد 1\0يغ انجٓاد  

انفتٕج خاسج اسمّ 

انٛاط افشاو \  دغاٌ يٕع1ٗ\1يغ انجٓاد  

تشتٛة فشق انذٔس٘ 

انفشٚك   نؼة  فاص  تؼادل خغش نّ اْذاف ػهّٛ اْذاف دافم َماه 

 22+   11        15          26       2     6   8  16انكشايح -1

 21+   10          9          19       1     9    6  16االتذاد -2

 17+    3           8          11       4     7    5  16انذشٚح -3

 16-     4         16          12       6     4    6  16انفتٕج   -4

 15+    3         18          21       6      5   5   16انٕثثح  -5

 14         -       18          18       5      8   3   16تؾشٍٚ -6

 14-   10         24         14        5      8    3  16انجٓاد -7

  13           -      9            9        6      7    3   16انٕدذِ-8

 11-  12         22          10       8      5     3  16جثهح   -9

انًجذ  تى ؽية َماىّ ٔاَضانّ انٗ انذسجح انثاَٛح تغثة تخهفّ -10

  ػٍ انذنٕسنهًثاساج االخٛشج يغ جثهح

تشتٛثانؾثاب                           انتشتٛة انؼاو 

االتذاد -1                     20االتذاد     -1

انكشايح -2                     20انٕثثح       -2

انذشٚح -3                     19انذشٚح      -3

انٕثثح -4                    19تؾشٍٚ      -4

تؾشٍٚ -5انجٓاد                               -5

انجٓاد -6انٕدذج                               -6

انفتٕج -7انفتٕج                                -7



انٕدذج -8جثهح                                 -8

جثهح -9                        8انكشايح   -9

انًجذ -10انًجذ                            -10

  كاط انجًٕٓسٚح 

  دٔسانتًٓٛذ٘

 تشجٛخ 5\6جشياَا \ػًال ديؾك-1

 1\0انٛشيٕن \ػًال دهة-2

 تشجٛخ 4\6انجٕالٌ \انُنال-3

 0\1ػًال انالرلٛح \عشالة-4

 2\3انكغٕج \انُقش-5

 2\3اػضاص \انجالء-6

 1\2ػًال دًـ \تذيش-7

 1\5َٕٖ \انؼشتٙ-8

 تشجٛخ 6\7انيهٛؼح \ػًال دًاج-9

 نهتغٛة 0\2ػًال ىشىٕط \تاَٛاط-10

 لإََٛا 0\2فافٛتا \انغادم-11

 3\2دشفٕٛدهة \انؼشٔتح-12

 0\1دشفٕٛدًاج \انجًاْٛش-13

 1\2انتنايٍ \ديٍٛ-14

 لإََٛا 0\2انمُٛيشج \ػًال انمُٛيشج-15

داسٚا                                     \دشعتا-6 لا0\2ػًال ادنة \ايٛح-16

  1\4انُؼًاٌ \انجغش– 17

 لإََٛا 0\2انفشاخ \انؾثاب-18

 1\2انغذ \انًٛادٍٚ-19

 نهتغٛة 0\2ػًال انذغكح \انٛمظح-20

 3\4سيٛالٌ \انجضٚشج-21



داسٚا \دشعتا-22

  32دٔسال

 4\2انًجذ \انُنال-1

 0\1انٕثثح \تذيش-2

 2\1تؾشٍٚ \عشالة-3

  0\1انٛمظح \انجضٚشج-4

  1\0انكشايح \انغادم-5

  0\3تاَٛاط \جثهح-6

 2\1االتذاد \انٛشيٕن-7

 4\0انفتٕج \انًٛادٍٚ-8

 تشجٛخ 4\5دشعتا \انؼشتٙ-9

 2\0انثٕسج \ػًال ديغك-10

 1\3دشفٕٛدهة \ػًال دًاج-11

 0\3انجغش \انجًاْٛش-12

 تشجٛخ 5\7ديٍٛ   \ايٛح-13

 1\6انؾثاب \انجٓاد-14

  4\0انٕدذج \انُقش15

 1\0انذشٚح \انجالء-16

 16دٔسال

 2\0انٕدذج \ػًال انمُٛيشج-1

 0\2ايٛح \تؾشٍٚ-2

 2\1انفتٕج \انجضٚشج-3

َثٛم انغثاػٙ 0\1ػًال دًاج \انكشايح-4

 تشجٛخ 4\3جثهح \تذيش-5

 لإََٛا 0\2انثٕسج  \انؼشتٙ-6

  1\0االتذاد \انجًاْٛش-7



ػذَاٌ عًاٌ 0\1انذشّٚ \انجٓاد-8

  8دٔسال

 3\2انٕدذج \جثهح-1

َثٛم \2ٔتذ0انضٔس0٘جاتٙ دغٍٛ ػفؼ1\5انؼشتٙ \االتذاد-2

دًذاٌ 

صْٛشانؾهثٙ 0\1انكشايّ \انجٓاد-3

 2ػٛغٗ ؽشٚذج0دغاٌ يٕعٗ\لًٛشج3\1انفتٕج \تؾشٍٚ-4

  4دٔسال

ػثذانٓاد٘ ْٕاػ 1\0انكشايّ \انٕدذج

ٔتذ \ػٛغٗ ؽشٚذج0صٚادانقانخ1\2االتذاد \انفتٕج

انُٓائٙ 

ػٛغٗ ؽشٚذج \صْٛشانؾهث0ٙدغاٌ ٚثشٔد1٘\2انفتٕج \انكشايح

االْذاف 

انكشايح 

 11َثٛم انغثاػٙ         -1

 3صْٛش انؾهثٙ           -2

 3دغاٌ  ٚثشٔد٘        -3

 2يؼٍ  اعالو             -4

 1ػثذ انُافغ دًٕٚح      -5

 1ػثذ انٓاد٘ ْٕاػ     -6

 1ػذَاٌ يجزٔب        -7

 1ػثذانفتاح دٕا يٍ انذشٚح فٙ يشياِ    -8

االتذاد 

 4يذًذجمالٌ            -1

 3ادًذ ٔتذ                -2

 2ػثذانمادسػثذانذٙ     -3



 2ػثذانشدًٍ كاتثح      -4

 2ادًذ تُٕد               -5

 1ادًذػافٙ            -6

 1ادًذْٕاػ             -7

 1ادًذعشيُٛٙ           -8

 1يذًذسٚاك انجاتٙ   -9

انذشٚح 

 3ادًذٔفا انؾؼاس        -1

 3ػثذانفتاح دٕا          -2

 2يذًذَغشُٚٙ           -3

 1سمٕاٌ دغٍٛ         -4

 1فاٚض خغشٔف          -5

 1ٔنٛذتٛياس               -6

انفتٕج 

 3دغاٌ يٕعٗ           -1

 3صٚادانقانخ             -2

 2غغاٌ يهذى             -3

 1ػذَاٌ انجاعى          -4

 1ػٛغٗ ؽشٚذج           -5

 1جًال عؼٛذ             -6

 1انًمذاد عٕاد٘         -7

انٕثثح 

 4ػهٙ االدًذ             -1

 3ػثذانٓاد٘ تٕىح       -2

 3ػثذانذهٛى انثٛشُٚٙ     -3

 3ثشٔخ داج يذًذ      -4



 2ادٚة دًضج              -5

 1ستٛغ انًغذ٘            -6

 1َائم سعالٌ             -7

 1تًاو انؾٛخ ٔسق        -8

 1فٕاصؽاْشنٙ            -9

 1يذًذانؾؼثٙ          -10

 1دغاٌ يذًذ يٍ تؾشٍٚ فٙ يشياِ  -11

تؾشٍٚ 

 5عؼٛذلًٛشج             -1

 4ػثذانمادسكشدغهٙ    -2

 3يٕفك كُؼاٌ           -3

 2ػهٙ انجُذ٘           -4

 2يذغٍ فاسط          -5

 1ْٔٛة ػُٛضج           -6

 1يذًذانثذ٘             -7

انجٓاد 

 6سٚاك َؼٕو           -1

 3ػثٕداعكُذس           -2

 2سٔيٕٛاعكُذس         -3

 1انٛاط افشاو            -4

 1كٛغاو يشاد             -5

 1انٛاط ػثذاالدذ       -6

 1ػفٛف لشجهٙ         -7

انٕدذج 

 2اكشو خهٛم              -1

 2يذًذانُٓذ٘            -2



 1غٛاث انؾاٚة          -3

 1يذًذجهٛذ٘            -4

 1ػثذانشدًٍ دٛذس     -5

 1ىالل ػغكش٘        -6

 1ػذَاٌ ددهح            -7

جثهح 

 6أط عهًٛاٌ           -1

 3ػثذانذًٛذانخيٛة    -2

 1ادًذٕٚعف            -3

انذسجح انثاَٛح 

االٔل انجضٚشج 

 انثاَٙ ديٍٛ

نؼة ديٍٛ انثاَٙ مذجثهح انتاعغ فٙ انذسجح االٔنٗ يثاساتاٌ يٍ 

اجم انقؼٕدٔانثماء 

صْٛش \اعايحدغٍ-أط-2  ػثذانذًٛذانخيٛة2\4ديٍٛ  \جثهح

                                                        2                         انقٕؿ

يذًذدٕانٙ -\يُٛشصُٕٚ-ادًذانؾهثٙ-  انخيٛة3\1جثهح  \ديٍٛ

الػثٕانكشايح اتيال انذٔس٘ ٔانكاط 

تغاو جشاٚذٙ - يشيٗ ادًذ ػٛذ

-كًال انؾؼاس-تغاو ٚثشٔد٘-ػايش دًٕٚح-ػثذ انُافغ دًٕٚح-دفاع

يذًذيخضٔو -ؽؼالٌ انشئٛظ-ياجذ انغثاػٙ

-يؼٍ اعالو-يذًٕد انُذٛم-يذٛٙ انذٍٚ يثٛل-جًٛم جشٔ-ٔعو

جًال يؾشف -ػثذانٓاد٘ ْٕاػ

-ػذَاٌ يجزٔب-صْٛش انؾهثٙ-دغاٌ ٚثشٔد٘-َثٛم انغثاػٙ-ْجٕو

غغاٌ انذغٍ -ػثذانهيٛف دسٔٚؼ

جًٛم جشٔ -انًذسب



 

 

 

 

 

 

 


