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و اٌّـاتمح         لائّح إٌاجذٍٓ فً اٌرىظٍف ػٍى أؿاؽ اٌلهاصج 
األؿاذظج اٌّـاػضٌٓ : ػٍى أؿاؽ اٌلهاصاخ ٌالٌرذاق تـٍه

 .2011 سُخ''  ب''أؿراط ِـاػض لـُ: عذثح
 

 

انعهىو و انتكُىنىجيب : كهيخ
 

 انهُذسخ انًعًبريخ                                 :شعجخ                         
 

لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ؿىىع ػصاَ 01
 (ح)َبجح تٓ تىػؼٌؼ ػمٍٍح 02

 (ح)َبجح ؿالعٍٕح  ساٌض 03

 (ح)َبجح ِمغاْ ٌىؿف  04

 (ح)َبجح تىسثٍح ِفٍضج  05

 (ح)َبجح ؿؼضي ِذّض ٌاؿٍٓ  06

 (ح)َبجح تٓ فغداخ ِذّض اٌؼضاوي  07

 (ح)َبجح ِشٍىفً ؿٍّح 08

 (ح)َبجح تٓ ػثضاٌفراح ِذّض 09

 (ح)َبجح اٌـثرً ِفٍضج 10

 (ح)َبجح اٌغٍة وٍثىَ 11

 (ح)َبجح صػٍق صفاء 12
 

: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق -

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 

 (ح)احتيبطي  ػٍىاْ فٍصً 01

 (ح)احتيبطي  عثً دفٍظح 02

 (ح)احتيبطي  تىػافٍح ػثض اٌغػاق 03

 (ح)احتيبطي  لضٌغي كؼٍة 04

                   

                             (انكهرثبء انتمُيخ)انكهرثبء  انظُبعيخ     :تخظض                         
 

لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح عػٌك ِذّض 01

 (ح)َبجح لغاف ػثض اٌغػاق 02

 (ح)َبجحػغٌف ػًٍ  03

: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق -

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
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 (ح)احتيبطي  لغػج ػًٍ 01

 

 

 

                                   (انكهرثبء انتمُيخ)        تحكى :  تخظض                      
لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
               (ح)                                    َبجح ػٌغدىٍُ صاتغ 01

توراه )   (دك

 

: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق -

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 

 (ح)احتيبطي تىعثح عاعق 01

 

                                                   (اإلنكتروَيك  )هُذسخ األَظًخ:تخظض 
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
               (ح)                                     َبجح تٓ اٌٍّغ ػمثح 01

توراه )   (دك

 (ح)َبجح فضٌاؽ ِغٌُ  02
ح )َبجحهٕضاوي ٍِٕغج  03

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ِضور ؿؼضٌح 01
 (ح)احتيبطيػهأً صىعٌح  02

 

                                                         (اإلنتروَيك)إشبرح و إتظبالد : تخظض
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
               (ح)                                     َبجح ٌىذً ِذّض عضا  01

توراه )   (دك

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
تىوغ اٌضٌٓ صالح  01

 اٌضٌٓ 
 (ح)احتيبطي
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 (انري)ثيئخ : تخظض
: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح فىػي ػثض اٌصّض 01

: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ػثإِح ػًٍ  01

 

                                                (انري)تخظض جيى تمُي
: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 الشيء  01

                                           (انًيكبَيك)تخظض إَشبءاد ييكبَكيخ
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ِذثىب كىلً  01

 (ح)َبجحجالب ٍِٕغ  02

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي تٓ دٍؼٌح ػثض إٌىع 01

 

                       (انًيكبَيك )تخظض انطبلخ
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ػثض إٌثً دفصٍح  01

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي هثٍغ ٔاصغ 01

                                     (انًيكبَيك )تكييف انًيكبَيك: تخظض 
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ٌمغوْ ػثض اٌغأً 01

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 
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انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي كىلً ِذّض االٍِٓ 01

 

                                     (انًيكبَيك )تعذيـــٍ:   تخظض 
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح تٓ عغاح دّؼج 01

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ػعواي اٌغاهغ 01

 

                                     (كيًيبء طُبعيخ )هُذسخ انطرائك:  تخظض 
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ِغػولً ػثض اٌىغٌُ  01

: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي كّـح ؿىؿٓ إٌّاْ 01

 

                                     (كيًيبء طُبعيخ )كيًيبء انظُبعيخ:  تخظض 
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح غثغىب فغٍّح 01

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي لّاف ػثض اٌغػاق 01

                                     (كيًيبء طُبعيخ )كيًيبء طيذالَيخ
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح تى ٔاب دـٍٕح  01

 (ح)َبجح تغاهًٍّ صٍٍذح 02

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 
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انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
شيء 01   ال

 

انعهىو انذليمخ و عهىو انطجيعخ و انحيبح  : كهيخ
 

 ريبضيبد                                                                                    :شعجخ
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح تٓ ػاِغ ؿٕاء 01

 (ح)َبجح تٓ اٌٍّغ إٌّاْ 02

 (ح)َبجح أِاي كٍٓ 03

 (ح)َبجح تٓ تغٌىح غؼالْ 04

 (ح)َبجح واػغ فغٍّح 05

 (ح)َبجح كغفاوي ِىٌىص 06

 (ح)َبجح ػوػو ػمٍٍح  07

 (ح)َبجح لغٌلً فرٍذح 08

 (ح)َبجح غىي ػثض اٌذك 09

 (ح)َبجح صهٍة ٍِالؽ 10

 (ح)َبجح اٌّؼرىلً  تٍؼًٍ 11

 (ح)َبجح تالػضج ػثض اٌؼؼٌؼ 12

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي غغاتح وؿٍٍح 01

 (ح)احتيبطي هثىب ٌشضغ 02

 (ح)احتيبطي إتغاهٍُ عالب 03

 (ح)احتيبطي دّؼج ٍِهىتً 04

 (ح)احتيبطي ِؼٍغي تالي 05

 (ح)احتيبطي جٕاوي ِغٌُ 06

 
 اإلعــــــــــالو اآلني                                                  :شعجخ

 
 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق       - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح عتٍؼح كٍغىب 01

 (ح)َبجح ٔـغٌٓ ؤاؽ 02
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 (ح)َبجح ِٕاي ِىؿاوي 03

 (ح)َبجح واػغ دٕاْ 04

 (ح)َبجح ؿهًٍ ؿهاَ 05

 (ح)َبجح تٓ صدّاْ أؿّاء 06

 (ح)َبجح ػٍاص صهٍة 07

 (ح)َبجح ذغوً فاعّح اٌؼهغاء 08

 (ح)َبجح كاًِ جاػٌح 09

 (ح)َبجح ػعاعي ػثض اٌّؤِٓ 10

 (ح)َبجح دّؼج تٍؼاٌق 11

 (ح)َبجح ٌؼالؤح ٔاصٌح 12

 (ح)َبجح ِفٍضج تٓ كؼثاْ 13

 (ح)َبجح تٍشٍغي دضج 14

 (ح)َبجح تاٌىاػغ دـٍٓ 15

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي لغوف فٍصً 01

 (ح)احتيبطي تىسضغج ػاصي 02

 (ح)احتيبطي تىلغٍغٍق إٍِٔح 03

 (ح)احتيبطي ذٍماْ ؿٍّغ 04

 (ح)احتيبطي تضٍاف ػًٍ 05

 (ح)احتيبطي ػثض اٌّغٍغ ذًٍ 06

   

                                                          (فيزيبء)فيزيبء َظريخ  :تخظض
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح غماي ٌٍٕضج 01

 (ح)َبجح تىصوسح ؿاٍِح 02

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي تىٌمغوْ ٔـٍّح 01
 (ح)احتيبطي هضاع ِثاعن 02

 

                                                          (فيزيبء )فيزيبء تطجيميخ :تخظض
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح دغػ اهلل وهٍثح 01
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 (ح)َبجح تٍذّغج ٔجاج 02

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ػهٍح تٓ اٌلاعف 01

 (ح)احتيبطي تٓ ٔاصغ سٍغج 02

 

                                                          (فيزيبء    )عهىو انًىاد :  تخظض
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح تىصاٌغج تىسٍّؾ 01

 (ح)َبجح سراع ػائلح 02

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي صػّىف ِصثاح 01

 (ح)احتيبطي اٌؼٍاضً وصاص 02

 

                                                          (كيًيبء)كيًيبء َظريخ:تخظض
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح كىاي فاٌؼج 01

 (ح)َبجح جىاِغ دٕاْ 02

 (ح)َبجح ِاػعي عاضٍح 03

 (ح)َبجح ِالوي ٍٍِىح 04

 (ح)َبجحؿالًِ ِذّض  05

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي تىػغاب اؿّاػًٍ 01

 (ح)احتيبطي دىاع فغٌضج 02

 (ح)احتيبطي ٔاًٌٍ ٔىعج 03

 (ح)احتيبطيػمىْ ؿهاَ  04

 

                                                          (كيًيبء)كيًيبء  طيفيخ :تخظض
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  
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انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح جؼًٍ وّاي 01

 (ح)َبجح تىوغاع ػصاَ 02

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــئ  

 

                                  (ثيىنىجيب)ييكروثيىنىجيب : تخظض
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
ِىصْ ٔصغ اٌضٌٓ  01

 عٌاض
 (ح)َبجح 

 (ح)َبجح  ػواوي وفاء 02

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي تٍّهضي ِذّض  01

 (ح)احتيبطي تضػٍضج اترـاَ واهٕح 02

 

                                  (ثيىنىجيب)وراثخ:تخظض
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــئ  

: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــئ  

 

                                  (ثيىنىجيب)تخظض ثيىكيًيبء 
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ػثإِح أدّض 01

 (ح)َبجح ٌشٍف غٍٕح 02

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي تىجالي اٌشاِـح 01
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                                 (ثيىنىجيب)تثًيٍ انًىاردانُجبتيخ :تخظض
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح تٓ ِضوع عاعق 01

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ػؼاٌضٌٓ أػعاٌة 01

 

                                                                                                              (ييىنىجيب   )ثيىنىجيبحيىاَيخ: تخظض
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح صالي تٍشٍغي  01

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ٔاجً دٍّضج 01

 

                                                        (ييىنىجيب   )ثيئخ: تخظض
 

: لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق-  

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح تٓ ػاِغ ٔـٍّح 01

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي لاعوْ  ؿٍّغج 01

 
                                          (عهىو األرع)تسيير انتمُيبد انحضريخ :  تخظض                 

 
 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 
انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــئ  

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 



 10 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــئ  

 

                                          (اعهىو األرع)تهيئخ :  تخظض                 
 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 
انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 

 (ح)َبجح لغِح ػٌاْ 01

: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي تؼؼٌؼ ٔفٍـح 01

 

                                          (انعهىو األرع)عهىو األرع :  تخظض                 
 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 
انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 

               (ح)                                     َبجح ػثض اٌماصع أدّض 01
ت )   (وراهدك

: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــئ  01

 عهىو فالحيخ                                         :  تخظض                 
 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 
انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 

 (ح)َبجح ِغػولً ٌىؿف 01

 (ح)َبجح ِؼعصي فغٌض 02

 (ح)َبجح ِـان ِذّض عضا 03

 (ح)َبجح فغدً واٍٍٍِا 04

 
: انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي صعوػً دىٍُ 01

 (ح)احتيبطي دٍىأً فغٍّح 02

 (ح)احتيبطي ِأغ ػثض اٌـالَ 03

 (ح)احتيبطي دّى فاٌؼج 04

 

انعهىو االلتظبديخ و انتسيير : كهيخ
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                                                 (عهىو إلتظبديخ )إلتظبد دوني:تخظض
 

لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح  ؿغاٌغي تٍماؿُ  01

 (ح)َبجح  دّثًٍ ػهٍغ 02

 (ح)َبجح  سىجح ػالِح ؿفٍاْ  03

 

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي اٌّىِٓ ػثض اٌىغٌُ  01

 (ح)احتيبطي عاٌُ ػًٍ  02

 (ح)احتيبطي جؼفغ صٍٍذح  03

 

                      (عهىو إلتظبديخ)إلتظبد وتسيير:  تخظض
 

لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح  تىعً ػؼ اٌضٌٓ  01

 (ح)َبجح  تٓ فغداخ ػثض إٌّؼُ  02

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي سٍغ اٌضٌٓ جّؼح  01

 (ح)احتيبطي دٍّغصٍٍذح 02
 

                                        (انعهىو االلتظبديخ)التظبد  طُبعي :    شعجخ
 

لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح  صٍفً وٌٍض  01
 (ح)َبجح  ٍِاح ػاصي  02

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ٍِاح ٔظٌغ 01

 (ح)احتيبطي واضخ فىاػ 02

 

                                        (تسيير)تسيير يؤسسبد:   تخظض
 

لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 
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انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح  ػاوي صىعٌح  01

 (ح)َبجح  تغاهًٍّ فاعوق 02

 (ح)َبجح ػىاعف ؿٍٍّاْ  03
 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ساٌضي فغاح 01

 (ح)احتيبطيكثاح  ٔؼٍّح  02
 

                   (تسيير  )انًؤسسبد انظغيرح و انًتىسطخ:تخظض
 

لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح  جٍجز فاٌؼج 01
 (ح)َبجح  عِأً ادّض  02

 

 

 

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي صهاْ ساٌض  01
 (ح)احتيبطي ؿثغ دٕاْ 02

 

                   (تسيير  )يحبسجخ:  تخظض
 

لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح  كٕاي ػثض اوغٌُ  01
 (ح)َبجح  صتاتق ِذّض ٔجٍة 02

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ػاٌضي دٍّضج  01

 (ح)احتيبطي وذىي صىعٌح 02

 

                                                              (تسيير  )تسىيك     :  تخظض

 
لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح  للىط إٌٍاؽ  01
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 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 

ال  
شـــــــــــــــــــــــــــــئ 

 

 

                                                                                                         (تسيير  )إدارح األعًبل     :  تخظض

 
لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح  تٓ صىكح عٌاض  01

 

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي جالب ِذّض 01

 

                                  (عهىو تجبريخ  )عهىو تجبريخ  :  تخظض

 
لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح  ػؼٌؼ إٍِح  01
 (ح)َبجح صذغاوي ِشٍىفً    02

 

 

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي تٓ ؿؼٍض أٍِٓ   01

 

 

 انحمـــــــــــــــــــــىق و انعهىو انسيبسيخ: كهيخ
 

                                                                    (انحمىق  )لبَىٌ  عبو :   تخظض

 
لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ٌؼٍق ذّاَ كىلً 01
 (ح)َبجح كثغي ػؼٌؼج 02

 (ح)َبجح صىًٌ إترـاَ 03

 (ح)َبجح ِـراوي دفٍظح 04

 (ح)َبجح تٍّهٍضي إتغاهٍُ 05
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 (ح)َبجحجغاَ ِذّض  06
 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي دغوف ٍِٕغج 01

 (ح)احتيبطي ػغاف اٌصاٌخ 02

تٓ اٌـٍذّى ِذّض  03
 اٌّهضي

 (ح)احتيبطي

 (ح)احتيبطي ِمغوف ِذّض 04

ِـٍىح ِذّض  05
 اٌصغٍغ

 (ح)احتيبطي

 

 

   (حمىق )ا لبَىٌ  خبص :تخظض

 
لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح تىؿرح إٌّاْ  01

 (ح)َبجح جضي ؤاؿح  02

 (ح)َبجح ٔىي هٕاء 03

 (ح)َبجح ِؼغٍق ػثٍغ 04

 (ح)َبجح تىكغٌظ دـٕاء  05

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي لـىعي فهٍّح 01

 (ح)احتيبطي ِـٍز ِذّض ٌٍّٓ 02

 (ح)احتيبطي تىػٌضي إٌٍاؽ 03

 (ح)احتيبطي ولٍضج اٌغاهغ  04

 (ح)احتيبطي دّاصي ػثض اٌفراح 05

 

   (انعهىو انسيبسيخ)دراسبد يغبرثيخ :تخظض

 
لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح تاهً ؿٍّغ 01
 (ح)َبجح تٓ ٌّشغتق أؿّاء 02
 (ح)َبجح ٌؼىع عاضٍح  03

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق
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انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ؿٍٍّأً ِثاعوح  01
 (ح)احتيبطي تٍماؿًّ علٍح  02

 (ح)احتيبطي دّضاْ ِذّض اٌغٍة  03

 

 

   (انعهىو انسيبسيخ)دثهىيبسيخ : تخظض 

 
لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ِضؤً ػًٍ  01

 (ح)َبجح ػعواي ؿهاَ 02

 (ح)َبجحِٕصىعي اٌؼاٌٍح  03
 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي تىؿؼٍض ػثضاٌذك 01

 (ح)احتيبطيٌىٌلً هلاَ  02

 

   (انعهىو انسيبسيخ)سيبسبد يمبرَخ :تخظض 

لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح جضو فؤاص 01
 (ح)َبجح فغٌجح ٌضٍِح  02

 (ح)َبجح تٓ ػٍـى ٌؼهغ  03

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ٔاصغي ؿٍّغج  01
 (ح)احتيبطي ٌثٍض ػّاص 02

 (ح)احتيبطي ػىغوَ ٌٍٕضج 03

 

   (انعهىو انسيبسيخ)تخظض إدارح انًىارد انجشريخ 

 
لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 الشيء  

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 الشيء  
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 اآلداة و انهغبد:                           كهيخ
 

                                                                 (األدة انعرثي)عهىو انهسبٌ :  تخظض

 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ِصاتٍخ اٌؼغتً 01
 (ح)َبجح ػثض اٌـالَ ٌـٍّٕح 02

 (ح)َبجح صٌىي ؿٍٍّح 03

 (ح)َبجح تٓ ذغاتى ٔؼٍّح 04

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي عثغىب تىػٌض  01
 (ح)احتيبطي ِىغؿً ِىٍٔح 02

 (ح)احتيبطي ػعٔاجً كهٍغج 03

 (ح)احتيبطي تٓ لـٍّح عكٍض 04

 

 

                                                                 (األدة انعرثي)تخظض نسبَيبد و نغخ عرثيخ 

 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ٔىعج تٓ دّؼج 01
 (ح)َبجح ِصّىصي صٌٍٍح 02

دّضي ِٕصىع  03
 جىصي

 (ح)َبجح

 (ح)َبجح أؿّاء ػعولً  04

 (ح)َبجح تٓ ػؼوػ دٍٍّح 05
 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 
 

انرلى 
انًالحظبد انهمت و االسى 

 (ح)احتيبطي غمالٍٍح وهٍثح 01
 (ح)احتيبطي اٌذفٕاوي تىػوغي 02

 (ح)احتيبطي كّاَ ٔـٍّح 03

 (ح)احتيبطي تىصىاع صىعٌح 04

 (ح)احتيبطي دـٍٓ لاضً 05
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                                                                 (األدة انعرثي)َمذ أدثي : تخظض 

 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ِـراعي اٌٍاؽ 01
 (ح)َبجح ِىصع ػٍجٍح 02

 (ح)َبجح ذاوعٌغٌد ٔثٍٍح 03

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 
 

انرلى 
انًالحظبد انهمت و االسى 

 (ح)احتيبطي تىفاصٌٕح ِصغفى 01

 (ح)احتيبطي ؿهاًٌ ػاِغ 02

 (ح)احتيبطيِغؿًٍ ػثض اٌـالَ  03

   
   

                                                                 (األدة انعرثي)تخظض أدة يغرثي و أَذنسي 

 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح صسٍح فاعّح 01

 (ح)َبجح ػثض اٌذٍّض جىصي 02

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 
 

انرلى 
انًالحظبد انهمت و االسى 

 (ح)احتيبطي عىًٌ ؿؼاص 01

 (ح)احتيبطي لغٌٓ جٍٍّح 02

 

 انفرَسيخ                                                                               :تخظض

 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح جغو صٍٔا 01

 (ح)َبجح كٍىاي وّاي 02

 (ح)َبجح غّغي سضٌجح 03

 (ح)َبجح إفغٌمٍا فراح 04

 (ح)َبجح لضٌضج فٍغوػ 05

 (ح)َبجح غغتً ٔثٍٍح 06

 (ح)َبجح ػٍىكً سضوج 07

 (ح)َبجح هاًِ ٔىاي 08
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 (ح)َبجح تٓ ػثاؽ ٔـٍّح 09

 (ح)َبجح لغوف غؼاًٌ 10

 

 

 

 

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 
 

انرلى 
انًالحظبد انهمت و االسى 

 (ح)احتيبطي عػلً ٍِٕغج 01

 (ح)احتيبطي غٍاتح  ؿؼاص 02

ألغاَ ٔىاي فغٍّح  03
 اٌؼهغاء

 (ح)احتيبطي

 (ح)احتيبطي تضع اٌضٌٓ ٌىصٍف 04

 (ح)احتيبطي صىًٌ صىٍٔا 05

 (ح)احتيبطي تىجالي ٔجٍح 06

 (ح)احتيبطي تىكّاي جٍٍٍح 07

 (ح)احتيبطي ِؼاف ٍٍِىح 08

 

 إَجهيزيخ                                                                                         :تخظض

 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح تىصثغ ؿٍّغج 01
 (ح)َبجح تٓ كاعف ؿىٍٕح 02

 (ح)َبجح ٌؼًٍ ٌىؿف 03

 (ح)َبجح ٌؼجاًٌ جٍٍّح 04

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 الشــــــــــــــــــــيء  

 

 انعهىو اإلَسبَيخ و االجتًبعيخ:  كهيخ
 

 

                                                                       (عهى االجتًبع )عهى اجتًبع انجيئخ  :    تخظض

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح لاؿٍّح ِٕىتٍح  01
 (ح)َبجح ٍِضًٔ كاٌة طعاع 02

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 
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انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ٔجاح تىاٌهىكاخ 01

 (ح)احتيبطي سٍٍفح ذغوٍح 02

   

                                                                       (عهى االجتًبع )عهى اجتًبع انتًُيخ  :تخظض 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ِغاص دٕاْ 01

 (ح)َبجح اتغاهًٍّ ؿٍّح  02

     
 
 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق  - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي صىٌح فٍغوػ 01

 (ح)احتيبطي سٍاعي علٍح 02

   

                                                                       (عهى االجتًبع )عهى اجتًبع انترثيخ  :تخظض 

 
 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح دـًٕ هٍٕح 01

 (ح)َبجح ِاٌىً دٕاْ  02

     
 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق  - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي تغاهًٍّ ؿاٍِح 01

 (ح)احتيبطي اٌؼمىْ صاٌخ 02

   

                                                                       (عهى االجتًبع )تًُيخ انًىارد انجشريخ  :  تخظض 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
               (ح)                                     َبجح ػثٍضج صثغً 01

توراه )   (دك

      
 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ؿهاَ تٓ عدّىْ 01

                                                                       (عهى االجتًبع )عهى اجتًبع انمبَىَي  :تخظض 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 
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انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح تلمح ؿٍّغج 01

 (ح)َبجح تىلغج عؤوف  02

     
 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق  - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ِصثاح ػًٍ 01

 (ح)احتيبطي عػٌك ِـؼىص 02

   

                    (تبريخ )تبريخ  لذيى :                                     تخظض

                

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح تٓ تىػٌض ٌشضغ  01

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي عٌغً ِغاص 01

     
                                  (تبريخ )تبريخ  حذيث و يعبطر :              تخظض

                             
 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ِصّىصي ٔصغ اٌضٌٓ  01

 (ح)َبجح لغٌٓ ػثض اٌىغٌُ  02

 (ح)َبجحفغٌخ ٌشٍّـً  03

    
 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق   - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي اٌغاهغ ؿثماق 01

 (ح)احتيبطيغغتً اٌذىاؽ  02

            (تبريخ )تبريخ  انىسيط :                                      تخظض

                                                                          

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ػّاعج فاعّح اٌؼهغج 01

    
 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق   - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي وغتىػح ؿاٌُ  01

                                           عهى انًكتجبد 
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 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ِغػلالي إتغاهٍُ  01

 (ح)َبجح اتغاهٍُ غاكً 02

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 الشيء  

 اَثروثىنىجيب                                                 :

 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
               (ح)                                     َبجح عدّأً ٔؼٍّح 01

توراه )   (دك

 (ح)َبجح كاٌح ػثض اٌغدّاْ  02

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 

انًالحظبد انهمت و االسى نرلى 
 (ح)احتيبطي تىغضٌغي وّاي  01

 (ح)احتيبطي لٍّضي ِذّض فىػي 02

 

 

 

 

 

 

 فهسفخ                                                                :

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ػمٍثً ٌؼهغ 01

 (ح)َبجح ػعوسً اٌلغٌف  02

 (ح)َبجح ولىاع فرخ اهلل  03

 
 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي اٌضاوصي لغواػ 01

 (ح)احتيبطي عٍثً ٍٍِىص  02

 (ح)احتيبطي ػٌاْ ِذّض 03

   
 إعالو و اتظبل              :

 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 
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انًالحظبد انهمت و االسى نرلى 
 (ح)َبجح سضٌجح تغٌه 01

 (ح)َبجح وثىع ِٕاي 02

 (ح)َبجح أِاي عدّأً  03

 (ح)َبجح ِشراع فغػوًٌ 04

 (ح)َبجح ادّض آٍِ فىعاع 05

    

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 
انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 

 (ح)احتيبطي تاتاواػّغ ػثض اٌغدّاْ  01

 (ح)احتيبطي ػٍلىف فغٌض 02

 (ح)احتيبطي جضي عضىاْ 03

 (ح)احتيبطي عاعق عغاص  04

 (ح)احتيبطي ِذّض تلٍغ ِذّىصي 05

 

 انترثيخ انجذَيخ و انريبضيخ                 

 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 َبجح ٔىع اٌضٌٓ ؿٍٍّأً 01

 َبجح ػاصي تؼٌى 02

 َبجح ػاهىي ٔاصغ 03

 َبجح تلٍغي تٓ ػغٍح 04

 َبجح عتىدً ؿٍٍُ 05

 َبجح ػثض اٌماصع تغلىق 06

 َبجح ؿذـادً ِهضي 07

 َبجح عٍثً أدّض 08

 َبجح لٍؾ فضً 09

 َبجح ػِىعي تٍماؿُ 10

 

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق- 
انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 

 احتيبطي جّاي ٔاصغي 01

 احتيبطي ػثض اٌماصع داجً 02

 احتيبطي ٌاؿٍٓ دٕاكً  03

 احتيبطي ٌؼٔه أدّض 04

 احتيبطي  تٓ ػثض اٌىادض ػثض اٌىغٌُ 05

 احتيبطي ِغٌلٍق ساٌض 06

          

                                            (عهى انُفس)عهى انُفس يرضي اجتًبعي :تخظض

 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
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 (ح)َبجح ِذّض تٓ سٍفح  01
 (ح)َبجح ػاصي ِغاتغً 02

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي اٌؼهغج عٌذأً 01
 (ح)احتيبطي فاذٓ جىصي 02

 

  (عهى انُفس)عهى انُفس  انعيبدي:تخظض
 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ٌذـٓ اٌؼمىْ 01
 (ح)َبجح ػضوصج صٍٍذح 02

 

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي صاعج اكىاق تهٍىي 01
 (ح)احتيبطي إٍِٔح تٍذاج 02

 

           (عهى انُفس)أرطىفىَيب:تخظض

 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 الشيء  

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 الشيء  

 

 

 

 

 

           (عهى انُفس)عهىو انترثيخ: تخظض 

 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح ِذّض لىاعح 01
 (ح)َبجح ؿٍّغ جىهاعي 02

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
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 (ح)احتيبطي ػثضاٌغػاق كٕرً 01
 (ح)احتيبطي ِصغفى ؿٍٍُ هضاع 02

 

           (عهى انُفس)تُظيى و عًم : تخظض 

 

 لبئًخ انُبجحيٍ حست درجخ االستحمبق- 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)َبجح للً اٌهاَ   01

 

 :انمبئًخ االحتيبطيخ حست درجخ االستحمبق      - 

انًالحظبد انهمت و االسى انرلى 
 (ح)احتيبطي ِـؼىصج ػجاي 01

 

 
                                                                                                                          

 يذيــــر انجبيعخ                                      
 


