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فاث  –غامت ومخخففت معدؽفُاث     : مً جخنىن الؽبنت الىبُت  غُاداث – مجمػاث وبُت –مشالض حشخُفُت  –معخـى

 حؽمل حمُؼ الخخففاثغُاداث  –ـُذلُاث  –ؤظىان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًخم جدذًثها بفىسة دوسٍتبالؽبنت الىبُت راث حملحىظت : جنىن هىالو حغُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 يذيُت انخرطىو

 

 الػىىان إلاظم

VIP)) 

 بشي جقاوؼ ؼاسع العخحن مؼ ؼاسع مدىت الىدلت معدؽفى سوٍاى لحر 

 الىبُت % مً مل الخذماث52)جدمل  معدؽفى فمُل

 (خعب جدمل البىاقت غذا الفُذلُت
 الحىادراسع ؼ

(A+VIP) 

خىهت ىمعدؽف  ؼاسع العُذ غبذالشخمً الخخفص ي الٍض

 ؼشق العاخت الخمشاء الخخفص ي العاخت ىمعدؽف

(VIP-A-B) 

 ؼاسع الحىادر الخخفص ي الفُفل ىمعدؽف

 حىاس معدؽفى الؽشوت  - بشي  ظاهشون ىمعدؽف

 الصحافت صلي حىىب مدىت الغالي معدؽفى الجىدة

 ػ غبُذ خخم املػمىسة معدؽفى الؽُخ الخخفص ي

قُا –37 الػماساث  معدؽفى ألاوباء  ؼاسع ؤفٍش

 غشب ـِىُت بشي  – ؼاسع الجامػت الىبُت املػلم ذًىتم

 العىق املدلي املشبؼ الزهبي معدؽفى الفااد الخخفص ي

اك ؼماى  ٌعخبؽشون معدؽفى اك الػائلىالٍش  مىتزه الٍش

  (52الػماساث ؼاسع ) معدؽفى ؼىامخ الذولى

 بذاًت ؼاسع الخشوىم حبل ؤولُاء –الالماب  معدؽفى بعذ لحر

 املدىه ألاخحره –ؼشق الخشوىم النالمله  معدؽفي الؽفاء الخخفص ي

     2ؼاسع/  –الػماساث  معدؽفى خشاء الخخفص ى

 21م –حبره الؽاسقت  معدؽفى دملىن 



 

 

 النالملت اللفت معدؽفى الجػفشي وهىسي

 امليؽُت جقاوؼ ؼاسع العخحن مؼ لبري غشب  –بشي  ألامل الخخفص ي ىمعدؽف

 ولمبت حجاصي غشب  –الصحافت صلي  معدؽفى هُلث لحر

 حىاس الىادي الاملاوي -2الػماساث ؼاسع  غُاداث معدؽفى ألاوباءمجمؼ 

 لي حىىب ولمبت الغالىالصحافت ص اسع ؼ مشلض إلاهجاص الدشخُص ي

 ؼاسع بابنش بذسي ؼماى مجلغ الخخففاث الىبي مشلض اهىالُا الىبي

 ؼاسع الاظخخاسة – 4ابى ادم مشبؼ  1مشلض ابشاهُم ؼمغ الذًً الىبي

 حىىب ؼشق ظِىما ملىصٍىم  الخخفص ىمشلض الىُلحن 

 22مشبؼ  - حي ًثرب الشجشة مشلض ًثرب الىبي الحذًث

 ؼاسع الصحافه صلي –حى الجزهه  مجمؼ سصان الخخفص ي

 حىاس ظالح الزخحرة - الشجشة مجمؼ ألاحىدت الخمشاء

 دمؤابى  مجمؼ هىباجُا

 الذًًؼاسع ابشاهُم ؼمغ – 4مشبؼ  –ابىادم  مجمؼ الىلُذ الىبي

 9النالملت ؼشق مشبؼ  مجمؼ الػىىد الىبي

 ؼاسع حبل اولُاء –وُبت الحعىاب  غُادة بلعم الىبُت

 غماسة خلىاوي اًالف–اخش مدىت  –النالملت ؼشق  غُادة الاًمان الىبُت

 7مشبؼ  –ابىادم  مجمؼ الىظُلت

 غشب جقاوؼ ؼاسع العخحن مؼ لفت حىبا مدمذ غلي مجمؼ بشوفِعحر املهذي

حن )مشلض   الخشوىم  ابىادم ظابقا"( الاظخار غبذ املىػمالاظدؽاٍس

 النالملت -الخشوىم  مجمؼ الشظالت الىبي

 7مشبؼ  -النالملت القبت مجمؼ خمذ الىبي

 ؼاسع الصحافت ظلي مشلض الاماوي الىبي

 غشب حامػت الخشوىم ملُت الفُذلت املشلض الترمي الدشخُص ي

 معدؽفى الفُفل ؼشق ؼاسع الحىادر  مشلض ابً الهُثم الىبي

ً الىبي  ؼشق جقاوؼ ػ العُذ غبذالشخمً مؼ ػ القفش مجمؼ ٍص

 12االزهري مربع  مشلض ظالمخو الىبي

قُا  معدؽفى هىاؼا  21الػماساث ؼاسع –الخشوىم ؼاسع افٍش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َساء و تىنيذ

 

م الخخفص ي لليعاء والخىلُذ  لبري امليؽُت العخحن مؼ ؼاسعحىىب جقاوؼ  – امليؽُت معدؽفي دٍس

 21ؼاسع  –الػماساث  لليعاء والخىلُذ الخخفص ي القمت ىمعدؽف

 

 

 

 

 

 وانحُجرة األرٌو فَاأل

 

 املغتربحن حهاص ؼاسع الصحافت ؼشق  ألارن والحىجشةه  والذوخت الخخفص ي لل  ىمعدؽف

قُا ىمعدؽف  2الػماساث ؼاسع  الخخفص ي لله  والارن والحىجشة افٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 حىاس الجامػت الىوىُت –حي الشاقي  معدؽفى الشاقي الجامعي

 52صهشي مشبؼ الا  مشلض ظالمخو الىبي

 مقابل الُخي –الؽاسع الػام  –حبرة  معدؽفى الاهجاص العىداوي الاملاوي الخخفص ي

 ؼاسع بىو الخشوىم حىاس الترمي –النالملت اللفت  معدؽفى هفِعت الخخفص ي

 النالملت املىىسة ؼاسع حبل اولُاء الشئِس ي معدؽفى املىىسة الخخفص ي



 

 

 انعيىٌ

 

 معدؽفى منت للػُىن 
 ؼاسع الىق  - الٍشاك -

 ةالنالملت املىىس  -

اك ؼاسع الىق مشلض الفُفل للػُىن   الٍش

 الصحافت ؼماى حهاص املغتربحن مشلض العىدان للػُىن 

 52الػماساث ؼاسع  معدؽفى الضسقاء للػُىن 

 بشي حىىب معدؽفى سوٍاى لحر مشلض د.مدمذ الؽُخ لىب الػُىن 

 جقاوؼ املباسك –بمخذاد هاـش  –بشي  (A) +  (VIP) للػُىن معدؽفى الؽامي 

 

 

 

 

 
 انجهذيت وانتُاسهيت

 

 صٍىمى ؼشق ظِىما مل مشلض الاظدؽاساث الجلذًت

 

 

 

 

 

 االطفال

 

 الخشوىم العىق املدلي   خالذ خمُذة لىب الاوفاىؤخمذ معدؽفى الذلخىس 

 املدامحنؼماى داس  12ؼاسع  -الػماسث  املشلض الػالجي لالوفاى

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جبم اونياء

 

 حبل اولُاء مجمؼ الدعيُم الىبي

 حبل اولُاء ل اولُاءبمجمؼ ح

 وُبت الحعىاب مجمؼ البلعم 

 ود حاس الىبي مجمؼ ود حاس الىبي الىبي

 العلُماهُت ؼشق  –س ي ِحبل اولُاء الؽاسع الشئ مأسب لىب الاظىان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يذيُت او درياٌ

 

 (VIPمعدؽفى غلُاء الخخفص ي )

 (فقي % غلى الػملُاث الجشاخُت52ل )جدم

 حىىب قفش الؽباب والاوفاى وغشب لبري الىُل الابُن

 الؽهذاء –ام دسمان  ؤظُا ىمعدؽف

 ؼاسع غبذهللا خلُل - الؽهذاء معدؽفى جقى

 اخش مدىت 27الحاسة  -الثىسة بالىق معدؽفى وُبت

 9الحاسة الثىسة  الذظىقي ىمعدؽف

 غشب ظىق لُبُا معدؽفى لُبُا الخخفص ى

 مشبؼ  52 ؤمبذه الحاسة ؼفاء الػلُل الىبي الحذًث ىمعدؽف

 مقابل معدؽفى امبذة -امبذة  قىش الىذي ىمعدؽف

 ؼاسع الىادي  - امذسمان معدؽفى ٌعخبؽشون الىادي

 ؼاسع الىادي معدؽفى الشولت

 ؤظُا ىمعدؽفالؽهذاء حىاس  ٌعخبؽشون الىبي مشلض 

 4داس العالم ظىق لُبُا مشبؼ  2مشلض ابشاهُم ؼمغ الذًً الىبي

 امذسمان ؤبى ظػذ  مجمؼ ظػذ سؼىان

 الفالحت مشبؼ  مشلض ـخي الُمامت

ج –الفالحت  مشلض الُمامت الىبي  حىاس مدىت الفهٍش

 52املهىذظحن مشبؼ  مشلض الؽهُذ د.ؤوغ ـالح

 الثىسة الؽىقُىى –املهىذظحن  يمشلض التهام

 ( حىاس ـُذلُت غشوط الشماى2ـالحت مشبؼ ) مجمؼ البلعم الىبي

 27مشبؼ  –الفخُداب املشبػاث  مشلض الىىس املبحن

 ؤمبذة العبُل مدىت ؤبى خىان معخـى  العبُل الخحري 

 جقاوؼ ؼاسع الثىسة بالىق مؼ ؼاسع لبري الحلفاًا مجمؼ غُاداث بشج املائي 

 الفالحت –امذسمان  مشلض حي الجامػت

يب  (25ؤبىظػذ مشبؼ ) – الفخُداب –امذسمان  الخحري  مشلض الحاحت ٍص

 الحخاهت –امذسمان  الىبُت ي غُاداث الخقى 

 الؽهذاء خل  معدؽفى اظُا يمشلض الىُلحن الدشخُص 



 

 

 (22امذسمان الىاخت مشبؼ ) مشلض مدمذ البؽحر الىبي

 الثىسة ػ الىادي مشلض داس الذواء

ً الىبي الحذًث مشلض   (1الفالحت هجُلُجت مشبؼ ) الٍض

 75الاظهان الحاسة  مشلض صحت اظهان الىبي

 ؼاسع املهاجما غاهذي حىاس منخب مشوس امذسمان مجمؼ غُاداث فاومت الضهشاء

 ؼماى مقابش خمذ وغشب الجامػت ألاهلُت مجمؼ مىسٍا الىبي

 ظىق الؽقُالب –ـالحت صلي  مشلض خىحن الىبي

 ؼشق مقابش ؤخمذ ؼشفي مؼ اظخىب الىدلت غُاداث ودهىباوي الدشخُص ي مجمؼ

 

 

 َساء و تىنيذ
 

 ام دسمان املىسدة )الذاًاث( معدؽفى الىالدة ام دسمان

 

 انعيىٌ

 

 حي الػمذة معدؽفى منت للػُىن 

 الؽهذاء معدؽفى الىُل للػُىن 

 1الثىسة الحاسة ؼاسع الىادي  مشلض لىػ لىب الػُىن 

 

 اطفال

 

 امذسمان جباسك لالوفاى ىمعدؽف

 ؼاسع الىادي مشلض الخلُل الىبي

 

 انتُاسهيت انجهذيت و

 

 حي الػمذة حىاس مجمؼ منت للػُىن  ظلُمان تمعدؽفى الخلُف

 

 



 

 

 يذيُت انخرطىو بحري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؼشق العىق املشلضي بدشي   -ؼمباث  مذًىت البراخت الىبُت

 لبري امليؽُت نهاًت –ؼشق الىُل  معدؽفى ؼشق الىُل

 ؼاسع الضغُم الاصهشي  يالذول ىاملعدؽف

 2الفُداء مشبؼ  - الحاج ًىظ  معدؽفى بؽائش الخاؿ

دان  ؼاسع الىُاس النذسو  -النذسو  معدؽفى الٍش

 ؼاسع واخذ –الحاج ًىظ   الخخفص ي ىالمخ ىمعدؽف

 حىىب لبري امليؽُت - الجٍش  ؼشق  مجمؼ الػُاداث العىداهُت

  ؼماى لبري الحلفاًا 21شبؼم -الحلفاًا  هىسالهذي الىبيمشلض 

 ؼاسع العُذ غلي محرغني  شلض الدشخُص ي املخىىس امل

 ؼاسع الشدمُت - الحاج ًىظ  معخـى  خشاء الخخفص ي

 العامشاب بدشي ؼماى مشلض بذس الػالجي

 دسدوق ؼشق العامشاب مجمؼ جبُان الىبي

 (21داسالعالم املغاسبت مشبؼ ) -ؼاسع الػُلفىن  – الىُل ؼشق  5مشلض ابشاهُم ؼمغ الذًً الىبي

 الامحن دفؼ هللاؼاسع   - ؼشق الىُل الخخفص ي حي الجامػت مجمؼ

 ؼاسع الشدمُت -الحاج ًىظ   مشلض الاء الىبي

 ؼشق الىُل ىمعدؽف ىىبح –ؼاسع الىق  –الجٍش  ؼشق  مشلض املذًىت املىىسة الىبي

 21مدىت  –الذسوؼاب حىىب  الىبي يمشلض الىذ

 2مدىت  –الذسوؼاب ؼماى  مجمؼ الففىة الىبي الخخفص ي

ت الذولُت  ؼاسع الجٍش  ؼشق  –ؼشق الىُل  مجمؼ الػُاداث الاظدؽاٍس

 ؼاسع الجٍش  ؼشق  –ؼشق الىُل  املجمؼ الاسدوي العىداوي الىبي

 العامشاب ؼماى مشلض الحشمحن الىبي

 مدىت اللعخو –العامشاب  مشلض ظىدالحر الدشخُص ي

 حىاس حامػت الضغُم الاصهشي  –الذهاقلت ؼماى  مجمؼ دسة الىبي

 مجمؼ ؼىى الىبي
ؼشق مجمؼ الىىس حىىب مسجذ الؽهُذ غثمان   -مافىسي 

 البؽحر



 

 

 تىنيذ َساء و

 

 

 ؼاسع خمذ قاظم -بدشي  الخخفص ي معدؽفى الشحاء

 21الذسوؼاب ؼشق مدىت  الذسوؼاب الخخفص يمعدؽفى 

 

 

 

 اطفال

 

 الفُداء جباسك لالوفاى ىمعدؽف

 

 

 انعيىٌ

 

 الامالك ؼشق املدىت الاوظي مشلض ظُما للػُىن 

 

 

 انًعايم

 

 بالترالا  ىغت مػاملمجم

 املو همش اسعلحىادر مؼ ؼاسع اجقاوؼ ؼالخشوىم / 

 تالنالملت اللفالخشوىم / 

 معدؽفى سوٍاى لحر غشببشي / الخشوىم 

 ؼاسع الذماجشة/ ام دسمان 

 الؽهذاء غشب معدؽفى اظُا/ ام دسمان 

 ؼاسع الىادي / ام دسمان 

 ؼاسع الحىادر/ الخشوىم بدشي 

 الحاج ًىظ  حىاس معدؽفى البان حذًذ/ الخشوىم بدشي 

 ؼاسع الذاسط حىاس معدؽفى اخمذ قاظم/ الخشوىم بدشي 

 مػامل جِعذ
 حىاس بُتزا لىسهش -5الخشوىم الخشوىم / 

 ؼاسع املذاسط حىاس حامػت الضغُم الاصهشي /  الخشوىم بدشي  



 

 

 ؼاسع الحىادر مقابل م.فمُل –الخشوىم  املخخبراث ألاسدهُت )مُذالب(

 مخخبراث البرجمجمىغت 

ض  2ػ -حىاس العفاسة العىسٍت-الػماساث ؼاسع امللو غبذالػٍض

خىهتالخشوىم ؼاسع   العُذ غبذالشخمً  ؼشق معدؽفى الٍض

 النالملت اللفت

 ام دسمان الؽهذاء

 الخشوىم بدشي ؼاسع املػىهت ؼماى جقاوؼ املاظعت

 مؼ العخحن الجزهت ؼاسع غبذهللا الىُبمجمؼ غُاداث مػمل 

 الخشوىم بدشي ؼاسع البلذًت مػمل الىُب الخلُفت

 املخخبرمجمىغت مػامل 

ؽفى حػفش معدؼاسع ابىقشحت ؼماى غشب   –ؼاسع الحىادر 

 بً غىف املشحعي للوفاىب

 النالملت اللفت

 معدؽفى الجىدة ىىبالصحافت صلي ح ؼاسع

م بدشي  م دٍس  ؼاسع املػىهت حىاس اٌعنٍش

 52امبذة الجمُػاب جقاوؼ اى

 املاى هضلت لبري الضغُم الاصهشي  امذسمان بِذ

 جىجاى الب لحرمجمىغت مػامل 

 الىائ  حىىب ؼشلت ظنش لىاهت -ؼاسع غبُذ خخم 

 غماسة ـُذلُت بشهان -ؼاسع العخحن 

يب الىبي   ؼاسع معدؽفى بدشي  -مشلض ٍص

  24 مدىت –الذسوؼاب حىىب 

 ؼاسع لعال )الحاج ًىظ ( -لفُداء ا

 مشلض ٌعخبؽشون الىبي  –الؽهذاء 

 

 يراكس انسًع
 

ىم ػ/ الخجاوي املاحي للعمؼ املخىىس املشلض الذولي   ؼشق ظِىما ملٍض

 

 



 

 

 انصيذنياث

 

 يذيُت انخرطىو

 مجمىغت ـُذلُاث ابى املقذاد

ذ البالبل  اسلٍى

 ؼاسع املؽخل

اك معدؽفى ٌعخبؽشون  الامادًمُت .الٍش

 ؼاسع العخحن لفت حىبا

 5خشوىم  -غشب اوصون 

 الذخُىاث حىىب الاخخُاوي املشلضي 

 الاصهشي ؼشق مدىت بؽاًش للىقىد

 غشب مسجذ بالى 22حبرة 

 الخشوىم ابى خمامت

 العلمت -حىاس معدؽفى بؽائش

 الاصهشي ؼاسع العلمت

 مجمىغت ـُذلُاث غلُاء

 مشلض القلب

 ؼاسع العخحن امليؽُت

 العىق املشلضي 

اك ؼاسع م.منت  الٍش

 مذًىت ألامل حبل ؤولُاء

 ظىق حبل ؤولُاء

 ؼاسع العُذ غبذالشخمً

 النالملت القبت ؼماى

 حىاس مشلض الىُلحن -ؼاسع القفش 

 ؼاسع الجمهىسٍت -الخشوىم وظي  ـُذلُت لمباى الجذًذة

 العُذ غبذالشخمً حىاس مجمؼ النىقلى اسعؼ ظلمىد/ـُذلُت الؽهُذة 

ان  لحرحىاس معدؽفي بعذ  -2الالماب هاـش مشبؼ  –الخشوىم  ـُذلُه الؽٍش

 ؼاسع العُذ غبذالشخمً ؼشق بشج الخإمحن إلاحخماعي ـُذلُت الىجاح



 

 

 ؼشق سئاظت بىو فُفل -ؼاسع العُذ غبذالشخمً  ـُذلُت خىخمت

 ظابقا"( غثمان دقىتالقبغ )ـُذلُت 
ت  ؼاسع الحٍش

 ؼاسع الحىادر 

 ببً ظِىاعدؽفى م ىىبؼاسع مدمذ هجُب ح ـُذلُت مدمذ ظػُذ

 الىبُت )الؽهُذ د.ؤخمذ خعً(ـُذلُت إلامذاداث 
ت  –الخشوىم حىىب  مقابل قعم ؼشوت مشوس  –ؼاسع الحٍش

 الخشوىم حىىب

 ـُذلُت الىظُلت
 النالمله اللفت 

 النالملت ؼشق 

خىه معدؽفى الخشوىم مقابل ـُذلُت الخشوىم ؼشق   تالٍض

 حبل ؤولُاء العىق النبحر ـُذلُت حبل ؤولُاء

 ـُذلُت ظذن
 ؼشق مىػم املىهالحزا  - بمخذاد هاـش

اك ؼاسع املؽخل مقابل وصاسة العُاخت  الٍش

فان اك  ـُذلُت ٍس  د.لماى الػمذة مجمؼ –ؼاسع منت  –الٍش

 مدىت املؽخل –ابىادم  –النالملت ؼشق  ـُذلُت الىُ 

 2الػماساث ػ  ـُذلُت سها لحر

 ـُذلُت العىن 
 7حىىب مدىت  –لي ص الصحافت 

 فشع العخحن MTNمنخب   ؼاسع العخحن حىاس

 مجمىغت ـُذلُاث منت

 البري  املُىاء حىىب – املدلي العىق 

 الؽشقي جقاوؼ – العخحن ؼاسع

اك  املؽخل ؼاسع – الٍش

ذ  الػعنشي  الػُىن  معدؽفى قبالت – اسلٍى

 مسجذ البفاولت –النالملت ؼشق  ـُذلُت الػىىد

 ؼشق اظخاد الخشوىم ـُذلُت الفُادلت

 حىاس املُىاء البري  –الصحافت  غائؽت الىُبـُذلُت 

 1مشبؼ  –ابى ادم  ـُذلُت ظدُفُا

 حىاس ابشاهُم مالو 4الصحافت مشبؼ  ـُذلُت املذزش

 ؼشق م.فمُل - ؼاسع الحىادر –الخشوىم  ساهُا/ـُذلُت د



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جقاوؼ ؼاسع غلي غبذاللىُ  مؼ ؼاسع الجمهىسٍت ـُذلُت لىا

شقابي  البدحرة –البقالت العلمت  ـُذلُت الاٍص

 14الصحافت مشبؼ  ـُذلُت ٌغ غثمان

 مجمىغت ـُذلُاث املو همش

 همش املو ؼاسع

ت فشع  الحٍش

اك  منت ؼاسع الٍش

 13 ؼاسع - الػماساث

قُ ؼاسع - الػماساث   ؼماى البىو الاهلي املفشي  -ا ؤفٍش

 

 22ؼاسع  5النالملت غشب مشبؼ  ـُذلُت ؤسك الخحر

 (22( غقاس سقم )1الػضوصاب مشبؼ ) ن الحذًثتـُذلُت هُى آ

 ؼشق ولمبت الغالي -الصحافت صلي  ـُذلُت الذًىم الؽشقُت

 (5) ؼاسع مذوي مشبؼ –ظىبا اللػىجت  ـُذلُت الؽافي هللا

 

 

 ـُذلُاث الدعامذ

 وحىىب مشلض ظمحر 7صلي ؼماى مدىت ؼاسع الصحافت 

 الفخي

 القشش يغشب خذًقت مقابل امادًمُت ظىداماد 

 مقابل معدؽفى الفااد –ؼشق املُىاء البري 

 ؼشق ظخىب الؽشقي وغشب خىػ العمو –ؼاسع الؽشقي 

الؽاسع الفاـل بحن ؼاسعي الىخذة و  –النالملت ؼشق  ـُذلُت ؤخمذ ألامحن

 القادظُت

ؼاسع املنخبت ؼشق مشلض  وُبت الحعىاب  –وُبت الحعىاب 

 الفخي

 الالماب ؼماى معدؽفى سوٍاى لحر الػاملُتبشي  ـُذلُت قىلذن الً 

معدؽفى حىاس  – النالملت املىىسة ؼاسع حبل اولُاء الشئِس ي ـُذلُت امل

 املىىسة الخخفص ي

 حي العىق  –ؼاسع حبل اولُاء الشئِس ي  ـُذلُت وُبت الىبُت



 

 

 

 ايذرياٌ

 

 

 ـُذلُت مدمذ ظػُذ

 

  الؽهذاء 

 مدىت ظشاج - لفخُدابا

  املهىذظحن

 غلُاء مجمىغت ـُذلُاث

 ام دسمان الهجشة

 مقابل معدؽفى اظُا - الؽهذاء

 معدؽفى وادي ظُذها الػعنشي 

 العالح الىبي - الخذماث الىبُتغلُاء 

ً –غلُاء   ظىق ـابٍش

 غلُاء الخخفص ي )معدؽفى غلُاء الخخفص ي(

 ؤظُا معدؽفى ؤظُا ىـُذلُت معدؽف

 مجمىغت ـُذلُاث منت

 الىادي ؼاسع – املىاسة

 الترخُالث – الؽػبي العىق 

 الخاظػت الحاسة – الؽىقُىي ؼاسع

 مازُى ولمبت قبالت 17 ح – الؽىقُىي ؼاسع

  خلُفت مدىت – بالىق الثىسة ؼاسع

 الفالحت – امذسمان

ً ظىق  – الؽىقُىي ؼاسع  35 ح ـابٍش

 القمت للزازاث غماسة حىاس – املهىذظحن ؼاسع

 مجمىغت ـُذلُاث املو همش
 الىوىُت العِىما حىاس – الذماجشة ؼاسع

 املهىذظحن

 مجمىغت ـُذلُاث ابى املقذاد
 جقاوؼ خمُذان 9الحاسة الثىسة 

 الؽىقُىي مدىت الشومي

 حىاس معدؽفى الىُل ألاصسق –الؽهذاء  ـُذلُت املالصمحن

 الحاسة الشابػت  –الثىسة  ـُذلُت ابى هجلت الحذًثت



 

 

 الثىسة ؼاسع الىداي  ـُذلُت وادي الىُل

 ؼمغ الذًً بشاهُمـُذلُت ب

 ؼاسع الفىاغاث 51الثىسةالحاسة 

 متر12ػ  59الحاسة الثىسة 

 4داس العالم ظىق لُبُا مشبؼ 

 الٍش  الؽمالي -مذًىت الفخذ

 مجمؼ هجُب الىبي -املالصمحن  ـُذلُت هجُب

 الؽهذاء ـُذلُت ؤمذسمان )إلامذادث الىبُت(

 حي الػمذة –لشسي  ـُذلُت الذلخىس ماًهل

 حي الػمذة –لشسي  ـُذلُت مىن فاسما

 الػشلت –لشسي  ـُذلُت ههي الحذًثت

فت ؼفاء )ـُذلُت   حىاس مُذان حامِعها – 52الحاسة اى –الثىسة  ظابقا"( ملاس ـو

 ؼاسع الىادي –الجشافت  –لشسي  5يـُذلُت الػمشاب

 ؼماى فىذق الحذًقت –ؼاسع املىسدة  ـُذلُت املىسد

 ـُذلُت ههى الحذًثت
 الػشلت حىاس بدش للدعىق 

 التربُتؼاسع الىادي ؼماى ملُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انخرطىو بحري

 

 داخل معدؽفى بدشي  غلُاءمجمىغت ـُذلُاث 

 مجمىغت ـُذلُاث ابىاملقذاد

 1ظىق  ةالحاج ًىظ  الىخذ

 حىىب املاظعت

 5الفُداء لفت

 الفُداء ؼاسع لعال

 الحاج ًىظ  الشدمُت اخش مدىت

 الحاج ًىظ  ؼاسع واخذ اخش مدىت

 بدشي ؼمباث

 ؼاسع الشدمُت ؤخش مدىت –ـُذلُت دالُا 

 خش مدىتآ 2ؼاسع  –الفمائل 

 ؼاسع املػىهت غشب م.ؤخمذ قاظم

 بدشي  ىمعدؽف )إلامذاداث الىبُت (ـُذلُت خىادر معدؽفي بدشي 

ل  ؼاسع الضغُم الاصهشي  ـُذلُت ٍس

ا  الفُداء –ؼشق الىُل  ـُذلُت صلٍش

ش ؼاسع الضغُم الاصهشي  ـُذلُت املغتربحن  ؼشق اظخاد الخدٍش

فت ؼفاء  ؼاسع املػىهت ـُذلُت ـو

 ؼاسع البلذًت - بدشي  ـُذلُت ابى ًىظ 

 الحلفاًا ـُذلُت امللىك

ق  ؼشق الىُل ـُذلُت الفٍش

 ؼاسع الضغُم الاصهشي  ـُذلُت العىن 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انعالج انطبيعي

 انخرطىو

 

 الىخُلبشج  – 5الخشوىم  (فقي VIP) ظباًً لحر للػالج الىبُعي

 ؼاسع غبُذ خخم غشب ظنش لىاهت الففا للػالج الىبُعي

 العالمت للػالج الىبُعي
ت  –الشجشة  ؼاسع املعخىدغاث حىىب جقاوؼ  –حي الػامٍش

ا والؽشوق العنني  ولمبت مازُى وحىاس مجمؼ الثًر

اك للػالج الىبُعي اك الٍش  ؼاسع املؽخل – الٍش

ذ  غُادة الػالج الىبُعي  ج معدؽفي الؽُخ –غبُذ خخم ؼاسع  –اسلٍى

لُ   7مدىت حىىب  -ؼاسع مدمذ هجُب –الصحافت  للػالج الىبُعي ٍس

 حي الجزهت -الخشوىم  للػالج الىبُعي ظابقا"(البرلت ) فحزو لحرغُادة 

غ فشاوعِغ  غُادة د.ظمحر لَى
 ؼماى مذاسط – ؼاسع القفش - العىق الػشبي - الخشوىم

 لمبىوي

 ؼشق مجمؼ اساك ظُتي –( 22الجٍش  غشب مشبؼ ) الىبُعي )حامػت ابً ظِىا(غُادة الػالج 

 

 

 انخرطىو بحري

 

 

 ؼشق العىق املشلضي بدشي    -ؼمباث  الىبُت البراختمذًىت 

 ؼاسع العُذ غلي املحرغني فقي (VIP)مشلض الخشوىم بدشي املخىىس 

 ؼماى اظخىب مذخل لبري الحلفاًا هىس الهذيمشلض 

 الحاج ًىظ  الشدمُت د.الخلب للػالج الىبُعيغُادة 

 

 

 

 



 

 

 

 أيذرياٌ

 

 

 املالصمحن الىبُعي للػالجاملشلض العىداوي 

 ؼشق هفق ود البؽحر –الػشلت  الؽابي لحر للػالج الىبُعي

 

 

 

 يراكس انبصرياث

 

 انخرطىو

 

 معدؽفى منت
 النالملت

اك   ؼاسع الىق –الٍش

 الخشوىم الامخذاد ؼاسع مدمذ هجُب  مشلض العىدان للػُىن 

 ؼاسع معدؽفي منت –معدؽفي الفُفل للػُىن  الفُفل للػُىن  ىمعدؽف

 52ؼاسع  –الػماساث  مشلض الضسقاء للػُىن 

اث  مشلض ظفاهت للبفٍش

ؼشق جقاوؼ  –ؼاسع العُذ غبذالشخمً  –الخشوىم غشب 

 ذ غبذالشخمً وؼاسع غلى غبذاللىُ ؼاسع العُ

اك   منت ىؼاسع معدؽف -الٍش

اث قلىباى  حى الففا قشب مجمؼ ودالجبل –الخشوىم ؼاسع اوماك  بفٍش

اث الىداد  غشب مشلض الؽشوت -النالملت اللفت  بفٍش

اث  ؼاسع غلي غبذاللىُ  حىاس  الفُداء مشلض الىظام للبفٍش

اث  بشج المشائب شق ؼ - العىق الػشبي مشلض ؼىامخ للبفٍش

اث  عُىن الىبيالخشوىم ؼشق القم مشلض مجاهذ للبفٍش



 

 

اث  مدمذ هىس للبفٍش

اك ؼاسع الىق حىاس ـُذلُت املو همش  الٍش

 الخشوىم ؼاسع الجمهىسٍت حىاس فىذق صحاسي 

ؼشق  -22جقاوؼ ؼاسع مدمذ هجُب مؼ ؼاسع الػماساث 

 ولمبت الىُل

الخشوىم ؼاسع العُذ غبذالشخمً غماسة خُذس الفذًق 

 الىػمت

اث معدؽفى   الخشوىم الالماب بعذ لحربفٍش

اث ألالىاء  بفٍش

اك   ؼاسع الجضاس –الٍش

 (2) الػماساث ؼاسع

 حىىب مىق  حبرة القذًم - العىق الػشبي

شة اث الجٍض ذ مقابل مشلض العىدان للقلب بفٍش  ؤسلٍى

اث  الالماب حىاس م.بعذ لحر مُالهى للبفٍش

اث  ابشاج الؽشوت –ابىخمامت  داهُت للبفٍش

اث   جقاوؼ ؼاسع مػشك الخشوىم مؼ ؼاسع العخحن ماجُابفٍش

اث ود الحفاخُفا  جقاوؼ ؼاسع القفش مؼ العُذ غبذ الشخمً بفٍش

اث اي صوون   ؼاسع غلي غبذ اللىُ  بفٍش

ا اث الثًر  حىىب املغتربحن - ؼاسع مدمذ هجُب 11م  -الصحافت ؼشق  مشلض بفٍش

اث  مشلض غحن للبفٍش
اك ؼاسع الىق  الٍش

 هجُب مقابل معدؽفى ابً ظِىا ؼاسع مدمذ

اث اك ؼاسع املؽخل مشلض جىظما للبفٍش  الٍش

ىم مقابل مشلض الىُلحن مشلض ملدت بفش  ؼشق ظِىما ملٍض

اث  ؼاسع القفش مقابل مذاسط لمبىوي مشلض ماسجا للبفٍش



 

 

اك ؼاسع الىق داخل مجمؼ بالصا  الٍش

اث الفاى  ؼشق خذًقت القشش ي 5الخشوىم  مشلض بفٍش

اث مشلض   الاصهشي ؼاسع ماًى حىىب مدىت النهشباء هىس الحُاة للبفٍش

اث ود الؽُخ  بشي حىىب معدؽفى سوٍاى لحر مشلض بفٍش

اث  املباخث الجىائُت -بشي املػشك مقابل اداسة الخشوىم  مجمؼ الشباه للبفٍش

اثآ اك  ي مالغ للبفٍش  ؼاسع املؽخل -الٍش

اث املغشبي  بفٍش

ت نهاًت ؼاسع  العُذ غبذالشخمً مؼ ؼاسع الحٍش

 

ى ؼشلت املدشك الزهبي ؼاسع الجمهىسٍت ؼما

 للمىباًالث

 ىػم مدمذ ؼماى غشب واخت الخشوىمؼاسع غبذامل

اث البري  املُىاء غشب ؼماى الصحافت الخشوىم مشلض البفحرة للبفٍش  

 

 

 يذرياٌأ

 

اث   حي الػمذة معدؽفى منتبفٍش

اث   الؽهذاء للػُىن معدؽفى الىُل بفٍش

اث  الؽهذاء مدمذ هىس للبفٍش

اث معدؽفى لىػ للػُىن   1ؼاسع الىادي الثىسة الحاسة  بفٍش

اث  الؽهذاء مقابل معدؽفى الىُل الاصسق بؼشاقت للبفٍش

اث املاظت  7الفخُداب مشبؼ  بفٍش

اث  باهذ ؼشق مذاسط حىهاوعبحرج –املهىذظحن  ماحُو للبفٍش



 

 

اث ألالىاء  املعدؽفي /ؼشق بىابت الحىادرؼاسع  بفٍش

اثاملنى مشلض   ؼاسع الىادي  للبفٍش

اث  ؼاسع الاراغت )داخل الحىػ هاًبر ماسك( مشلض ماًا للبفٍش

اث  ؼاسع الىادي مذًىت الىُل حىاس ـُذلُت وادي الىُل دلخا الػُىن للبفٍش

 

 

 

 

 انخرطىو بحري

 

اث  ؼاسع املػىهت مشلض ؤواب للبفٍش

اث املنى اث بفٍش  ؼمباث حىاس معدؽفى البفٍش

اث  ؼاسع املػىهت مشلض غحن للبفٍش

اث ماًا  املاظعت بفٍش

اث  الىاخت –لىبش  ماحُو للبفٍش

اث ألالىاء  مبني املدلُت القذًم ؼشق معدؽفي بدشي  بفٍش

اث مشلض هىس الهذي الىبي  ؼماى مذخل لبري الحلفاًا 21الحلفاًا مشبؼ  بفٍش

اث العشوس  21ؼاسع الػُلفىن حىىب ظخىب  -ؼشق الىُل  بفٍش

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ُاٌـــسيراكس األ

 

 انخرطىو

 

اك ؼاسع الىق بشج الاخالم الىابق الاوى  (VIPلىب الاظىان ) مالغ بحردمشلض   الٍش

قُا –الػماساث  (A+ VIPلىب الاظىان ) دافيص يمشلض   ؼاسع افٍش

 ؼماى مقابش فاسوق ؼاسع مدمذ هجُب لىب الاظىان هذ ظُاوغآاسث مشلض 

 غشب بِذ املىذي -امليؽُت  هاي لحر دهخاى 

 جقاوؼ ؼاسع العُذ غبذالشخمً مؼ ؼاسع القفش مشلض بابىجي لىب الاظىان

 خل  فىذق ماهىن  22ؼاسع  –الػماساث  املشلض الػاملى لىب ألاظىان

 حىىب ؼاسع امخذاد هاـش مشلض حىخل لىب الاظىان

 د/هجىي ًىظ  غبذالشخمً
ىبُقُت وؼشق خؼشق ملُت الخشوىم للػلىم ال / امليؽُت

 MTNابشاج 

 غماسة لىفتي - ؼاسع الجمهىسٍت د/امل ابشاهُم لىب الاظىان

 مشلض قشش ي ؼاسع العُذ غبذ الشخمً )غُادة الجابشي( د.غبذ هللا ـالح ظلُمان

 البلذًت ؼاسع مشلض وب ألاظىان الحذًث

 مشلض الخشوىم لىب ألاظىان

 خىادر معدؽفى الخشوىماسع ؼ

ذ   حىىب مدىت البالبل -اسلٍى

 مجمؼ صاهش 22مشبؼ  -صهشي ألا 

 ؼشق مالغب مذسظت لمبىوى مجمؼ غُاداث الحنمت

 2ؼاسع  –الػماساث  خشاء لىب ألاظىان

 حىىب ظِىما ملىصٍىم –غماسة القفش  –ؼاسع القفش  مجمىغه مشالض الىىس لىب ألاظىان



 

 

 غماسة ماحعخو 5الخشوىم الاظىانمشلض الشفاء لىب 

 MTNؼشق حىاس منخب  - النالملت مشلض الففا لىب الاظىان

اك  مشلض سوٍاى لىب الاظىان  (5املؽخل بشج الاخالم ؼقت)ؼاسع  -الٍش

 49الػماساث جقاوؼ ؼاسع مدمذ هجُب مؼ  مىن الًذ لىب الاظىان

 البىو الفشوس يؼشق  –ؼاسع العخحن  –املػمىسة  دي صون لىب الاظىان

 حىاس معدؽفي الجىدة –لي ص الصحافت  غُادة د.اؼشف واسق لىب الاظىان

 املشلض الىبي الحذًثداخل  غُادة لالط )د.مدمذ لماى(

اك غُادة جمُم لىب الاظىان  مجمؼ د.لماى الػمذة الٍش

 غشب غفشاء - مجمؼ الىفش العنني غُادة ظُتي ظىتر لىب الاظىان

 غماسة البىو الاظالمي -ؼاسع القفش فاسوق لالظىانغُادة د.فالل 

 ؼشق ـالت بشظدُج – بشي ؼاسع املػشك مشلض دًيخىحىُو لىب الاظىان

عخاى لىب الاظىان  العخحن غماسة ـادق غبىد حىىب معدؽفى حشػ اسعؼ لَش

م و صساغت و لخجمُل ملُيُو ماحُو  واملؽخل اوماك مشوس ؼاسحيب مابحن العخحن ؼاسع ظىانألا  جقٍى

 مقابل مُذان النالملت 5ابى ادم مشبؼ  غُادة املالر لىب الاظىان

اك ؼاسع الجضاس  صساغت الاظىان غُادة الُجىذ لخجمُل و مقابل مىػم ظىلُخحر  –بشج املاظت  –الٍش

 ظابقا

 غشب ـِىُت بشي  –ؼاسع الجامػت  مذًىت املػلم الىبُت

 7مشبؼ  -النالملت القبت مجمؼ خمذ الىبي

 غماسة خلىاوي اًالف–اخش مدىت  –النالملت ؼشق  غُادة الاًمان الىبُت

 بذاًت ؼاسع الخشوىم حبل ؤولُاء –الالماب  معدؽفى بعذ لحر

اك  ٌعخبؽشون معدؽفى اك الػائلى - الٍش  ؼماى مىتزه الٍش



 

 

 ابشاهُم ؼمغ الذًًؼاسع  – 4ابى ادم مشبؼ  1مشلض ابشاهُم ؼمغ الذًً الىبي

 حىىب املالىالث العىسٍت -ؼاسع العخحن  محرمل لىب و صساغت الاظىانغُادة 

 ؼماى مسجذ حجاصي  –الصحافت صلي  غُادة صسلىن لىب الاظىان

 ؼاسع العلمت الشئِس ي –حي البدحرة  –الاصهشي  غُادة د/ؤدًب لالظىان

اك  لىهفي دهخل لىب الاظىان  ؼاسع غبذهللا الىُب جقاوؼ العىاخلي –الٍش

 

 

 

 درياٌ او

 

الىابق ألاوى  - خىادر ؤمذسمان مً الجهت الؽشقُتقبالت  الحذًث مشلض وب ألاظىان

 مً املذسظت إلاهجُلُت ؤمذسمان

 غماسة مدمذ غبذ الشخُم مدمذ –الؽهذاء  مشلض الىُلحن لىب ألاظىان

 ظىق لُبُا مشلض الخشوىم لىب ألاظىان

 اخش مدىت 27الحاسة  -الثىسة بالىق معدؽفى وُبت

 معدؽفى ؼفاء الػلُل
 912مشبؼ  52الحاسة  –ؤمبذة 

 الثىسة

 املفتي غبذ الشخمً غباط حىاس  غماسة – ةؼاسع الذماجش  مجمىغه مشالض الىىس للظىان

 غشب معدؽفى ؤمذسمان الخػلُمى غُادة د.غبذهللا الفذًق دسوط

 املالصمحن ؼماى سجً اليعاء دهخاظخو لىب الاظىان

 ؼماى جقاوؼ الابشاج –ؼاسع الىادي  الاظىانغُادة هىس لىب 

 ؼماى سجً اليعاء -املالصمحن  باظنُل لىب الاظىان

 مشلض الذبي للخدالُل الىبُت ؼماى معدؽفى الىالدة غُادة د.امل ابشاهُم لىب الاظىان

 املهىذظحن ؼاسع الؽهُذة د.ظلمى مشلض التهامي الىبي



 

 

 ؼاسع الؽىقُىي

 ؼاسع الىادي مشلض ٌعخبؽشون الىادي

 الؽهذاء معدؽفى اظُا

 حىاس مقابش الاوفاى تالحخاه غُادة الخقىي الىبُت

 9الفخُداب مشبؼ  مشلض ظػذ سؼىان

 مقابل معدؽفى امبذة -امبذة  قىش الىذي ىمعدؽف

 9الثىسة الحاسة  الذظىقي ىمعدؽف

 (22امذسمان الىاخت مشبؼ ) مشلض مدمذ البؽحر الىبي

يبمشلض الحاحت   (25ؤبىظػذ مشبؼ ) – الفخُداب –امذسمان  الخحري  ٍص

 الثىسة ػ الىادي مشلض داس الذواء

 75الاظهان الحاسة  مشلض صحت اظهان الىبي

 ؼاسع املهاجما غاهذي حىاس منخب مشوس امذسمان مجمؼ غُاداث فاومت الضهشاء

ً الىبي الحذًث  (1الفالحت هجُلُجت مشبؼ ) مشلض الٍض

 

 

 انخرطىو بحري

 

 بدشي ؼاسع املػىهت ج معدؽفى خاج الفافي مشلض الففا الخخفص ي

 حىاس ظىبشماسلذ ابىالهىى  -2الفُداء مشبؼ  –ؼشق الىُل  مشلض حماهت لىب ألاظىان

 ؼاسع املذاسط حىاس جقاوؼ اخمذ قاظم الحُاة لىب الاظىان

 ؼاسع الضغُم الاصهشي  الذولي ىاملعدؽف

 العامشاب بدشي ؼماى ػالجيالمشلض بذس 



 

 

 حي الهذي –الجٍش  ؼشق  غُادة الىُب لالظىان

 غُادة الاجقان لىب الاظىان

 النذسو 

 بدشي ؼاسع البلذًت

 7الفُداء مشبؼ  – ؼشق الىُل بدعامت الجمُلتمشلض إلا 

 ؼاسع الضغُم الاصهشي مقابل املعدؽفى الذولي مشلض املهذي لىب الاظىان

دان ؼاسع الىُاس النذسو   -النذسو  الاظىان )د/بًىاط اخمذ الامحن(غُادة البعمت لىب  ؼماى معدؽفى الٍش  

ؼماى ظىبش ماسلذ الاخعان -ؼاسع املػىهت  الذسة لىب الاظىان  

ؼماى جقاوؼ املػىهت مؼ املضاد )خاج مدمىد( بػذ جقاوؼ  ظىاناملشلض الهىذي املخخفق لىب ألا 

 املاظعت

 ؼشق غماسة المشائب –الخشوىم بدشي / خلت لىلى  غُادة الخقىي لىب الاظىان

 2الفُداء مشبؼ  / الحاج ًىظ  معدؽفى بؽائش الخاؿ

 21مدىت  –الذسوؼاب حىىب  الىبي يمشلض الىذ

 ؼشق العىق املشلضي بدشي   -ؼمباث  مذًىت البراخت الىبُت

 5مشلض ابشاهُم ؼمغ الذًً الىبي
      داسالعالم املغاسبت  -ؼاسع الػُلفىن  – ؼشق الىُل

 (21مشبؼ )

 مدىت اللعخو –العامشاب  مشلض ظىدالحر الدشخُص ي

 مجمؼ ؼىى الىبي
ؼشق مجمؼ الىىس حىىب مسجذ الؽهُذ غثمان   -مافىسي 

 البؽحر

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الىالًاث - الؽبنت الىبُت

 

 

 يذَي

 

 مجادألا ؼشق مىق   الؽشوت ىمعدؽف

 ؼاسع مذوي الخشوىم الػعنشي  ىاملعدؽف

 42ؼاسع ماًى  معدؽفي منت

 غماسة الػشمي -ؼاسع املدىت  مجمؼ مدمذ غلي غبذهللا

 ؼاسع الذماجشة ـُذلُت ماهش

 ؼاسع الذماجشة ـُذلُت الؽهُذ النشدي

 ؼاسع الذماجشة ـُذلُت الؽهُذًً

 غشب معخـى  البقُؼ -ؼاسع الذماجشة  مػمل مدمذاوي

 مجمؼ ألاوقاف مدمذ وهمػمل غلي 

 ؼاسع الذماجشة مػمل محجىب ابشاهُم

 مجمؼ الخحر مػمل بهاء الذًً

 ؼاسع الذماجشة مػمل لىالتي

 معخـى  البقُؼ اؼػت ومىحاث –د/ الىفشي ابىغاقلت 

 غشب الىالت -ؼاسع الذماجشة  باوىُت –د/ ابشاهُم غبذالباقي 

ذان   املعدؽفيؼاسع  باوىُت –د/ خعحن غمش ٍص

م   غشب معخـى  البقُؼ باوىُت وقلب –د/ غبذهللا غبذالنٍش



 

 

غ   مجمؼ الخحر باوىُت –د/ غمش غِس ي ادَس

 غماسة الػشمي ؼاسع املدىت حشاخت غظام –د/ دفؼ هللا الؽفُؼ 

 حىاس ـُذلُت الؽهُذًً اوفاى –د/ غلي بابنش خبىس 

 مجمؼ سوٍاى الىبي اوفاى –د/ الفالل غِس ي 

 ؼاسع الذماجشة اوفاى –فىصٍت ًىظ  د/ 

 معخـى  الضهشاء اظىان –د/ مدمذ لماى ًىوغ 

 ؼاسع الذماجشة وعاء وجىلُذ –د/ غمش مدمذاخمذ الحعً 

 مجمؼ العىىس ي وعاء وجىلُذ –د/ مدمذ العىىس ي 

 ؼاسع الذماجشة حلذًت –د/ ابىغبُذة الامحن 

 غماسة املدبت حلذًت –د/ غبذهللا مدمذ جىم 

ت –د/ خامذ فمل هللا   مقابل ـُذلُت الؽهُذًً ـذٍس

 غماسة الػشمي ؼاسع املدىت اه  وارن وخىجشة –د/ وائل هىسي 

 غماسة املدبت غُىن  –د/ مدمذ غض الذًً 

 غماسة املدبت غُىن  –د/ مامىن محرغني 

ذة  اث –مشلض فٍش  غماسة املدبت بفٍش

شة  اث الجٍض اث –بفٍش  ؼاسع الجمهىسٍت بفٍش

اث -مشلض البؽحر   جقاوؼ اظخذًى العاغت بفٍش

 

 

 

 

 

 



 

 

 انحصاحيصا

 

 حىاس معدؽفي الحفاخُفا معخـى  د/ ظلمان الامحن

 حىاس الجامؼ النبحر معخـى  المفخحن

 حىاس معدؽفي الحفاخُفا غُىن  –معخـى  د/ الىػُم الىبي 

 الخىبش 52ؼاسع  باوىُت –د/ غبذهللا مدمذاخمذ 

 الخىبش 52ؼاسع  اوفاى –د/ هاؼم املىفىس 

 الخىبش 52ؼاسع  وعاء وجىلُذ –د/ مهذي غِس ي ابشاهُم 

 الخىبش 52ؼاسع  اؼػت –د/ وؽىي معاغذ ادَسغ 

 حىاس معدؽفي الحفاخُفا اظىان –د/ مشاخب ظلُمان خامذ 

 الخىبش 52ؼاسع  مػمل مجمؼ البلعم

 غشب جقاوؼ البىو الفشوس ي مؼ املعدؽفي ـُذلُت غِؽاب

عي ـُذلُت ًثرب  ؼشق املجلغ الدؽَش

اث معخـى  د/ الىػُم الىبي  حىاس معدؽفي الحفاخُفا بفٍش

اث الفاى  حىاس معدؽفي الحفاخُفا بفٍش

 سفاغت مشلض وبي الاظشة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 انكايهيٍ

 

ت الىُب  العىق  غُادة د/ مػاٍو

 ؼاسع مذوي مشلض وبي الامل

 العىق  مػمل ماهل حمُل

 العىق  ـُذلُت الاظشة

 العىق  ؼهذـُذلُت 

 

 

 

 
 انفاو

 

 العىق  معخـى  الشاصي 

 العىق  مشلض غُاداث الحنمت

 العىق  ـُذلُت الهمُم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 انقضارف

 

 حىاس غماسة البذوي  معخـى  سوان لحر

 حىاس الذفاع الؽػبي معدؽفي اليعاء والخىلُذ

 حىاس غماسة البذوي  معخـى  الاوباء

 دًم الىىس  معخـى  القماسف الجشاحي

ً ت معخـى  ؼالٍش  حىاس املذسظت الامحًر

 حىاس البىو الضساعي معخـى  داس الػُىن 

 حىاس املسجذ الػخُق وعاء وجىلُذ –د/ ولُذ مدمذ الحعً 

 حىاس البىو الػقاسي  وعاء وجىلُذ –د/ غمش مدمذ غلي 

 حىاس مىق  لشسي اوفاى –د/ مدمذاخمذ غبذهللا 

 حىاس البىو الػقاسي  اوفاى –هللا د/ اخمذ غبذهللا فمل 

 حىاس مىق  لشسي اوفاى -د/ اخمذ غبذالباقي الاخُمش

 حىاس مىق  لشسي باوىُت –د/ ظػُذ مدمذ غمش 

 حىاس مىق  لشسي باوىُت –د/ غبذاملىػم اخمذ غثمان 

 حىاس املسجذ الػخُق باوىُت –د/ غثمان ـادق بخاسي 

 املسجذ الػخُقحىاس  حشاخت –د/ ظامي الذسدًشي 

 حىاس مىق  لشسي وعاء وجىلُذ –د/ بله غبذهللا غمش 

 حىاس مىق  لشسي اه  وارن وخىجشة –د/ هُثم مدمذ غثمان 

 حىاس مىق  لشسي غظام –د/ لماى دفؼ هللا الامحن 



 

 

 حىاس مىق  لشسي خعاظُت وسوماجحزم –د/ ابىالقاظم الامحن 

 ؼاسع الذماجشة حشاخت –د/ خالذ ابشاهُم 

 دًم خمذ حىاس بيؽش غبذامللو غُىن  –د/ العمااى مدمذ ظػُذ 

 حىاس البىو العػىدي وعاء وجىلُذ –د/ بؽحر مدمذ واهش بشي 

ت –د/ مدمذ محجىب الىىس   ؼاسع الذماجشة ـذٍس

 مجمؼ الامل اه  وارن وخىجشة –د/ ظماح الذسدًشي 

 حىاس بىو الىُل حلذًت –د/ بؽحر غهاؼت 

 حىاس غماسة البذوي  غمىمي –ابشاهُم د/ فخشالذًً 

 ؼاسع الذماجشة غمىمي –د/ فاًض الػبذ 

 ؼاسع الذماجشة غمىمي –د/ فُفل ابشاهُم 

 ؼاسع الذماجشة غمىمي –د/ غبذاملاحذ غثمان 

 حىاس البىو الػقاسي  اظىان –د/ فشح مدمذ هىس 

 حىاس املسجذ الػخُق اظىان –د/ ًىظ  مدمذ خعً 

 حىاس املسجذ الػخُق مىحاث ـىجُت –د/ خالذ الىُب 

 حىاس غماسة البذوي  اؼػت –د/ هفِعه مدمىد خىِذ 

 حىاس البىو الػقاسي  اؼػت –مشلض الاؼػت الحذًث 

 حىاس املسجذ الػخُق اؼػت –د/ خعحن بلىلت 

 ؼاسع الذماجشة مػمل د/ حالى غباط اللحىي 

 ؼاسع الذماجشة مػمل د/ امُمه مدمذ ابنش

انمػمل   حىاس البىو الػقاسي  الٍش



 

 

 ؼماى بىو الىُل ـُذلُت الجماهحر

 حىاس املسجذ الػخُق ـُذلُت الاخعان

 حىاس منخبت الجهمت ـُذلُت غبذالىهاب مدمذ هىس 

 حىاس املعدؽفي ـُذلُت النىباوي

 حىاس البىو الفشوس ي ـُذلُت الؽىسابي

ً ت ـُذلُت ؼالٍش  حىاس املذسظت الامحًر

 حىاس لفت النىِعت وغافُتـُذلُت صحت 

 حىىب بىو العىدان ـُذلُت العالمت

اث –هظاساث املفباح   ؼاسع امللُىن  بفٍش

 حىاس بىو البرلت غالج وبُعي –د/ غبذهللا مدمذ الحعً 

 مذًىت ام الخحر –القماسف  د/ مخي الذًً ادم –مشلض ام الخحر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 حهفا انجذيذة

 

 العىق  –الجذًذة  خلفا معدؽفي املػلمحن

العىق  –خلفا الجذًذة  معخـى  ٌؽفحن  

العىق  –خلفا الجذًذة  اه  وارن وخىجشة –د/ مىخفش اخمذ غلي   

العىق  –خلفا الجذًذة  باوىُت –د/ خالذ غبُذ ابشاهُم   

العىق  –خلفا الجذًذة  اوفاى –د/ غماد الذًً غثمان اخمذ   

العىق  –خلفا الجذًذة  وعاء وجىلُذ –د/ ظلُمان مدمذ ظلُمان   

العىق  –خلفا الجذًذة  حلذًت –د/ غلي مدمذ غثمان   

العىق  –خلفا الجذًذة  غظام –د/ مدمذ مفىفي ابىظمشة   

العىق  –خلفا الجذًذة  غمىمي –د/ مؽاغش غبذالىاخذ العُذ   

العىق  –خلفا الجذًذة  مػمل الؽفا  

العىق  –خلفا الجذًذة  ـُذلُت املذًىت  

العىق  –خلفا الجذًذة  ؼهاكـُذلُت   

اث  اث –بشلُت للبفٍش العىق  –خلفا الجذًذة  بفٍش  

العىق  –خلفا الجذًذة  اؼػت -غبذالقُىم مدمذ فمل   

 

 

 

 

 



 

 

 بربر

 

 ؼشق مجمؼ املدالم معدؽفي بشبش الخػلُمي

 حىىب العىق  املجمؼ الىبي الحذًث

 العىق  –مجمؼ بقاسي  وعاء وجىلُذ –د/ ـالح خمش غذالن 

العىق  –مجمؼ بقاسي  حشاخت –د/ مدمذ هاؼم   

العىق  –مجمؼ بقاسي  غُادة بعمت لىب الاظىان  

العىق  –مجمؼ بقاسي  مخخبر بقاسي   

 بشبش وبِب اظشة –د/ ابىبنش العقذي 

ؽابي   حىىب العىق  اوفاى –د/ صهشاء الَش

 حىىب العىق  ـُذلُت معو الخخام

 العىق  –مىق  الخالس ي  ـُذلُت الام

 بشبش ـُذلُت الدعامذ

 

 

 

 
 انذاير

 

 الذامش معدؽفي الذامش الخػلُمي

 ؼاسع املعدؽفي مجمؼ لىالتي

 ؼاسع املعدؽفي وعاء وجىلُذ –د/ مدمذ هاؼم غبذهللا 

 مجمؼ الذامش الىبي اوفاى  –د/ غماس غباط غبذاملىان 



 

 

 مجمؼ الذامش الىبي باوىُت  –د/ غفام مفىفي املقلي 

 ؼاسع املعدؽفي حشاخت  –د/ مدمذ الخىم 

 ؼاسع املعدؽفي وعاء وجىلُذ –د/ مدمذ غِس ي غلي 

ً باهقا   ؼاسع املعدؽفي باوىُت وقلب –د/ غىا الٍض

 ؼاسع الاظخاد غمىمي  –د/ الؽفُؼ غبذالشخمً العُذ 

 ؼاسع املعدؽفي غمىمي  –د/ غادة اخمذ بحن 

 الذامش الىبيمجمؼ  مىحاث ـىجُت –د/ مدمذ املهذي 

 حىاس املعدؽفي مػمل + مىحاث ـىجُت –د/ مخىمل املاحي 

 ؼاسع املعدؽفي مػمل ودٌؼ

 بشج املػلم / حىاس املعدؽفي 1+  2ـُذلُت العالمت 

 ؼاسع املعدؽفي ـُذلُت الذامش

 ؼاسع املعدؽفي ـُذلُت وُبت

 
 شُذي

 

 ؼىذي معدؽفي املو همش

 الػُاداث الؽشقُت باوىُت  –د/ اًمان غبذالشخُم 

 الىبي الحذًث باوىُت  –د/ اظامه خمش اخمذ 

 ؼىذي باوىُت  –د/ الشفاعي الػىك 

 حىاس املعدؽفي اوفاى  –الهادي مدمذاخمذ  د/

 الػُاداث الؽشقُت اوفاى  –د/ ظماح مدمذ غبذاملاحذ 



 

 

 حىاس املعدؽفي اوفاى  –د/ مػتز اخمذ 

 حىاس املعدؽفي وعاء وجىلُذ –ظامي خمُذة د/ 

 الػُاداث الؽشقُت وعاء وجىلُذ –د/ هاؼم مدمذ غثمان 

 الىبي الحذًث وعاء وجىلُذ –د/ ححهان ظلُمان 

 الػُاداث الؽشقُت غظام  –د/ خافظ الهذي 

 حىاس املعدؽفي حشاخت  –د/ العُذ غثمان العُذ 

 الػُاداث الؽشقُت اه  وارن وخىجشة –د/ غاـم بخُذ 

ا   الػُاداث الؽشقُت حلذًت  –د/ غلي صلٍش

ت  –د/ حػفش ظلُمان   الػُاداث الؽشقُت ـذٍس

 الػُاداث الؽشقُت اظىان  –د/ اخمذ بابنش 

 الػُاداث الؽشقُت اظىان  –د/ غبذالػظُم ؼُخ الػشب 

 الػُاداث الؽشقُت غمىمي  –د/ غبذهللا مدمذ ابشاهُم 

 حىاس املعدؽفي مىحاث ـىجُت – د/ لماى الامحن

م   حىاس املعدؽفي مىحاث ـىجُت –د/ الفاجذ مدمذ غىك النٍش

ان  الػُاداث الؽشقُت مػمل الٍش

 حىاس املعدؽفي املػمل الىبي الحذًث

 الػُاداث الؽشقُت مػمل الشخمت الىبي

شة اث الجٍض  حىاس املعدؽفي بفٍش

اث الشلا  حىاس املعدؽفي بفٍش

 حىاس بىو فُفل النىزشـُذلُت 



 

 

 حىاس وشمبت الىُل ـُذلُت الففىة

 ظىق الػِؾ ـُذلُت الىىس والفجش

ان املخهاملت  ؼىذي العىق  ـُذلُت الٍش

 

 
 عطبرة

 

 ؼاسع الذماجشة -غىبرة  باوىُت  – د/ فاومت غلي اخمذ

ًد/   ؼاسع الذماجشة -غىبرة  باوىُت  – مدمذ خعً مدمذ ؤبى مٍش

 مجمؼ ؤبى لنُلو -غىبرة  اوفاى  – بلهام هفش الذًً مخخاسد/ 

 ؼشق ـُذلُت الخإمحن الفخي –غىبرة  وعاء وجىلُذ  – د/ ٌغ ٌغ مدمذ

 ؼاسع الذماجشة مجمؼ واسق  –غىبرة  غُىن  – د/ امل خالذ غثمان

 مجمؼ واسق  –غىبرة  حلذًت  – غبذاملىػم مدمذ بظماغُلد/ 

 ؼاسع الذماجشة –غىبرة  وعاء وجىلُذ – ًًذدالى ـالح ال د/

 ؼاسع الذماجشة –غىبرة  غمىمي   – ـالح اخمذ غبذهللا الىاهش د/

 ؼاسع الذماجشة –غىبرة  وعاء وجىلُذ – غبذ الحلُم غبذهللاد/ 

 ؼاسع الذماجشة –غىبرة  باوىُت  – د/ مدمذ خمذ ـالح

 الذماجشةؼاسع  –غىبرة  مىحاث ـىجُت – د/ غائؽت خمش الؽيبلي

 معخـى  الحُاة –غىبرة  اوفاى  – د/ ؤمجذ غبذه

ان ؼاسع الذماجشة باوىُت و قلب  – د/ خعً خمذ غبذ الفخاح  مجمؼ الٍش

 ؼاسع الذماجشة –غىبرة  حشاخت   – د/ مشجض ى غىك غبذهللا



 

 

ت  – د/ مدمذ مفىفى مدمذ خعب هللا  ؼاسع الذماجشة –غىبرة  ـذٍس

 حىاس لبري غىبرة القذًم معدؽفى الؽشوت غىبرة

 ؤم الىُىس  معدؽفى العالم الجامعي

 ؼاسع العُالت الجذًذة املعدؽفى الػعنشي 

 ؼاسع الذماجشة –غىبرة  معخـى  الحُاة

 ؼاسع الذماجشة –غىبرة  معخـى  غىبرة الىبي الخخفص ي

 ؼاسع الذماجشة –غىبرة  مػمل ودٌؼ الخخفص ي

اث ا ألاسحىاهت –غىبرة  مشلض ماصبالهها للبفٍش  غشب مافتًر

اث  ؼاسع الذماجشة –غىبرة  مشلض ظاسه للبفٍش

 غىبرة ؼاسع الذماجشة اظىان  – بذوي غبذ الغني د/

 املعدؽفى الػعنشي  ـُذلُت غلُاء

 ؼاسع الذماجشة –غىبرة  ـُذلُت الػِس ى

 معدؽفى الؽشوت ـُذلُت معدؽفى الؽشوت

 ؼاسع الذماجشة –غىبرة  ـُذلُت الؽػب

 ؼاسع الذماجشة –غىبرة  اظىان - غائؽت ـالح د/ 

 ؼاسع الذماجشة –غىبرة  مجمؼ املىفىس الىبي

 جقاوؼ ؼاسع الؽمالي ـُذلُت املذًىت

 مؼ د/ لماى الخىم ؼاسع الذماجشةمج باوىُت  – واسق مدمذ اخمذ غلي د/

 الػنذ معخـى  الػنذ

ً غلي الجزهيد/   مجمؼ الشهامخل  مجمؼ واسق –غىبرة  غمىمي  – وعٍش



 

 

 غىبرة ؼاسع الذماجشة غُىن  – د/ مدمذ غبذالشاصق 

ان الىبي  غىبرة ؼاسع الذماجشة مجمؼ الٍش

ً غبذالشخُم الؽقذ د/ ان ؼاسع الذماجشة باوىُت  – ؼحًر  مجمؼ الٍش

ان ؼاسع الذماجشة اوفاى  – خعً ظلُمان مدمذ د/  مجمؼ الٍش

ان ؼاسع الذماجشة وعاء وجىلُذ –جامش غبذاملىػم غبذالقادس  د/  مجمؼ الٍش

ت – خاحخعً خمذ غبذالف د/ ان ؼاسع الذماجشة قلب و اوغُت دمٍى  مجمؼ الٍش

ان ؼاسع الذماجشة غظام  – فمل البؽشي الحاج فمل د/  مجمؼ الٍش

 غىبرة ؼاسع الذماجشة معخـى  الً  لحر

 معخـى  غىبرة الىبي الحذًث غىبرة امشاك الذم والاوسام – مدمذ غمش اخمذ د/

ت ظُذاخمذ  معخـى  غىبرة الىبي الحذًث غىبرة النبذ والجهاص الهممي واملىاظحر – د/ مػاٍو

ذ املباسك  معخـى  غىبرة الىبي الحذًث غىبرة  وعاء وجىلُذ – د/ اباًٍض

 الىبي الحذًث غىبرةمعخـى  غىبرة  حشاخت  – د/ غبذهللا ًىظ  غبذالفمذ

 معخـى  غىبرة الىبي الحذًث غىبرة اوفاى  – د/ غبذ الػظُم غباط

 معخـى  غىبرة الىبي الحذًث غىبرة غمىمي  – د/ غثمان غلي غثمان

 معخـى  غىبرة الىبي الحذًث غىبرة مىحاث ـىجُت – د/ مىاى ًىظ  ابؽش

 ؼاسع الذماجشة –غىبرة  مجمؼ املىفىس الىبي

 ؼاسع الذماجشة –مجمؼ املىفىس غىبرة  وعاء وجىلُذ – اخمذ البؽحر ًىظ  د/

 ؼاسع الذماجشة –مجمؼ املىفىس غىبرة  باوىُت وقلب – غفام الذًً الىُب د/

ً د/  ؼاسع الذماجشة –مجمؼ املىفىس غىبرة  باوىُت  – مدمذ خعً ابى مٍش

 الذماجشةؼاسع  –مجمؼ املىفىس غىبرة  اوفاى  – ؼزي مدمذ محجىب د/



 

 

 ؼاسع الذماجشة –مجمؼ املىفىس غىبرة  حشاخت  – مفػب خعحن دهب د/

 ؼاسع الذماجشة –مجمؼ املىفىس غىبرة  حلذًت  – اخمذ غلي الحعحن د/

ت  – هادًت غبذاللىُ  د/  ؼاسع الذماجشة –مجمؼ املىفىس غىبرة  ـذٍس

 ؼاسع الذماجشة –مجمؼ املىفىس غىبرة  وعاء وجىلُذ – غبذالحلُم قعم العُذ د/

 ؼاسع الذماجشة –مجمؼ املىفىس غىبرة  امشاك النلى – خالذ قعم مدمذ قعم العُذ د/

 ؼاسع الذماجشة –مجمؼ املىفىس غىبرة  اظىان  – مدمىد  خعً غثمان د/

 ؼاسع الذماجشة –مجمؼ املىفىس غىبرة  اه  وارن وخىجشة – غسجذ خاج مىس ي غابذًًد/ 

ً غبذاملىػمحؼد/   ؼاسع الذماجشة –مجمؼ املىفىس غىبرة  حشاخت  – ًر

 -حىىب ـُذلُت الؽػب ؼاسع الذماجشة  مشلض الفذي الخخفص ي للعمؼ

 غىبرة مدىت غباط ؼاسع الؽهذاء ـُذلُت سوٍاى

 مجمؼ الشخمه ؼاسع الذماجشة  اوفاى  –غباط  غبذالػظُمد/ 

اث  ؼاسع الذماجشة مشلض امل للبفٍش

ذاًمً ابشاهُم د/   ؼاسع الذماجشة اظىان  – الٍش

اث  حىىب املسجذ النبحر بشلت للبفٍش

اث ظلمي  حىاس فىذق الذسة بفٍش

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 بىرتسىداٌ

 

 خل  مذسظت الؽشقُت ظابقا معدؽفي ظاسة

 ؼماى العاخت الؽػبُت معخـى  الفادي

ت  البر الؽشقي امام مذسظت الػص ي معدؽفي املىاوئ البدٍش

 حي الػظمت خل  الاظخاد لىب الػُىن معدؽفي منت 

 خل  املدنمت معخـى  الجماسك

 ؼاسع النىسهِؾ لحرس زمعخـى  م

 ظىق دًم مذًىت معخـى  بشئوث

 ظالالب مدىت القشش ي معخـى  ظالالب

 ؼاسع الحىادر مشلض د/ مدمذ غلي ظػذ

 ؼاسع الحىادر مجمؼ ابً خلذون 

 ً  خلذون مجمؼ ابً  باوىُت  –د/ وفاء لماى الٍض

 مجمؼ ابً خلذون  اوفاى  –د/ ابدعام خعً بالى 

 مجمؼ ابً خلذون  اه  وارن وخىجشة –د/ فااد غبذالشخمً 

ادة  ؼاسع الحىادر مجمؼ الٍش

ؽاي  ادة حلذًت  –د/ حمػت َس  مجمؼ الٍش

ادة غظام  –د/ خالذ مدمذ خعً   مجمؼ الٍش

ادة وعاء وجىلُذ  –د/ لىالبِذ غلي لشاس   مجمؼ الٍش

ادة اوفاى  –د/ لُلي الضبحر الىُب   مجمؼ الٍش



 

 

 ؼاسع املعدؽفي مجمؼ لىالتي

 مجمؼ لىالتي حشاخت  –د/ غىك غبذهللا وداغت 

 مجمؼ لىالتي غظام  –د/ ابىبنش الذسدًشي 

 مجمؼ لىالتي باوىُت  –د/ اخالم غبذالشظىى 

م   مجمؼ لىالتي باوىُت  –د/ مني مدمذ غبذالنٍش

 مجمؼ لىالتي اوفاى  –د/ واسق غبذالحمُذ 

ض مالو   مجمؼ لىالتي اوفاى  –د/ امل غٍض

 مجمؼ لىالتي اه  وارن وخىجشة –د/ ظماح مىس ي 

 مجمؼ لىالتي وعاء وجىلُذ –د/ خعىهه ظُذ اخمذ 

 ؼاسع الحىادر مشلض الشاصي لىب الاظىان

 ؼاسع الحىادر مػمل الؽفاء

 املدنمتؼاسع  مػمل الترا الب

 ؼاسع الحىادر مػمل املخخبر

 ؼاسع الحىادر مػمل غىاك

 ؼاسع املعدؽفي مػمل ًىوي لحر

 ؼاسع املدنمت مػمل الفاسابي

اد  ؼاسع الحىادر ـُذلُت ابً ٍص

 ؼاسع الحىادر ـُذلُت الاظػاف

 خل  مشلض لىالتي ـُذلُت بىىهه

 حىاس املسجذ النبحر ـُذلُت الالعحر



 

 

 ؼاسع املعدؽفي ـُذلُت الاوباء

 ؼماى العاخت الؽػبُت ـُذلُت الفادي

 ؼاسع الحىادر ـُذلُت مشلض غىاك

 ؼاسع الحىادر ـُذلُت غلُاء

 ؼماى العاخت الؽػبُت اوفاى  –د/ خالذ الخحر 

 حىاس الترا الب حلذًت  –د/ اهىس غثمان 

ت  –د/ ًىظ  مدمذ ًىظ    مجمؼ الىُل ـذٍس

 ؼماى العاخت الؽػبُت اظىان  –د/ مدمذ حػفش غبىد 

 ؼاسع البلذًت اظىان  –د/ مدمذ خعً بابنش 

 ؼاسع الحىادر باوىُت  –د/ وه غثمان 

 معخـى  الجماسك باوىُت  –د/ الؽفُؼ غثمان 

 معخـى  الجماسك اه  وارن وخىجشة –د/ هجالء مدمذ 

اث  حىاس مذسظت لمبىوي مشلض مىاى غىوله للبفٍش

اثمشلض البدش الاخمش   حىاس الترا الب للبفٍش

اث  حىاس حامػت الؽشق  مجمىغت غحن للبفٍش

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 كسال

 

 ؼاسع العىق الؽػبي معدؽفي الؽشوت

 املحرغىُت جقاوؼ العىسٍبا معدؽفي ساما

 ؼاسع الذماجشة معدؽفي منت لىب الػُىن 

 الجامػت غشبؼماى الحلىقت  املشلض الدشخُص ي املخىىس 

 مجمؼ الػىاًت الىبي حىاس بقالت سوان حشاخت  –د/ غادى غثمان ادم 

 ؼاسع الذماجشة غظام  –د/ ظامي اخمُذي 

 ؼاسع الذماجشة باوىُت  –د/ جاج الذًً مدمذًً 

ت  –د/ هجالء خمذ خلُفت   مجمؼ الػىاًت الىبي حىاس بقالت سوان ـذٍس

 حىاس بقالت سوانمجمؼ الػىاًت الىبي  اوفاى  –د/ اماى مدمذ اخمذ 

 ؼاسع الذماجشة اوفاى  –د/ محجىب غلي ادم 

 ؼاسع الذماجشة اوفاى  –د/ مامىن الػبُذ القعم 

 بشج املضاسع حىاس بقالت سوان اه  وارن وخىجشة –د/ اخمذ خعً الحاج 

 مجمؼ الػىاًت الىبي حىاس بقالت سوان حلذًت  –د/ غبذالقادس مدمذ الذ 

 الهاسا حىاس بقالت الػىالي وعاء وجىلُذ –د/ غبذهللا غلي مدمذ 

 مجمؼ الػىاًت الىبي حىاس بقالت سوان باوىُت  –د/ لىزش غلي حامؼ 

 ؼاسع الذماجشة اوفاى  –د/ امحن مدمذًً 

 ؼاسع املحرغىُت غُىن  –د/ ابدعام غلي غثمان 

 ؼاسع الذماجشة باوىُت  –د/ بؽحر قعم الباسي 



 

 

 ؼاسع الذماجشة باوىُت  –د/ ًاظش مدمذ اخمذ 

 بشج املضاسع حىاس بقالت سوان معالو بىلُت –د/ مدمذ غلي وداغت 

 ؼاسع الذماجشة حشاخت  –د/ غبذاللىُ  خلُفت الىػُم 

 ؼاسع الذماجشة وعاء وجىلُذ –د/ مهىذ ممىي 

 ؼاسع املحرغىُت اظىان  –د/ مدمذ املهذي بشمت 

 حىاس ـُذلُت لشوم اظىان  –د/ اظامت دفؼ هللا غبذالقادس 

 حىىب ظىبش ماسلذ الػىالي –حي الجعش  املشلض الهىذي املخخفق لىب الاظىان

 ؼاسع الذماجشة مىحاث ـىجُت ودوبالس ملىن  –د/ غبذهللا غثمان الػىك 

 مىاقؼ مخخلفت مجمىغت ـُذلُاث القاػ

 مخخلفتمىاقؼ  مجمىغت ـُذلُاث الفاسوق

 مىاقؼ مخخلفت مجمىغت ـُذلُاث البدحرة

 املىق  الػام تمل الحذًثـُذلُت ألا 

 الجهاص القمائيىىب ح ـُذلُت ماهش

 ؼاسع الذماجشة مػمل الؽفاء الىبي

 ؼاسع الذماجشة مػمل مامىن خعً

 ؼاسع الذماجشة مػمل البلعم

 حىاس بقالت سصاص مػمل الام

 املعدؽفي الخػلُميؼشق  مػمل الاوباء الحذًث

اث  ؼاسع املحرغىُت مشلض الهذي للبفٍش

اث معدؽفى منت للػُىن   ؼاسع الذماجشة بفٍش

 



 

 

 

 

 
 األبيض

 

 ؼاسع املذاسط ؼشق معشح غشوط الشماى معدؽفي العترا لحر

 حىىب غشب سجً الابُن املعدؽفي الػعنشي 

ت بىاثحىىب حي خعِب حىاس مذسظت  معدؽفي الابُن الخخفص ي لالوفاى  العُذ املهي الثاهٍى

 حي الذوخت حىىب مسجذ البرعي معدؽفي منت لىب الػُىن 

 ؼاسع الذماجشة باوىُت  –د/ مدمذ اخمذ عجب 

 ؼاسع الذماجشة باوىُت  –د/ ًاظش لىالبِذ 

 مجمؼ الاوقاف الىبي باوىُت –د/ غبذالعالم مدمذ خمذ الفهي 

 مجمؼ ؼُهان الىبي حلذًت وجىاظلُت –د/ بذسالذًً احبر لشؼىم 

 ؼاسع الذماجشة وعاء وجىلُذ –د/ خمش الامحن دفؼ هللا 

 مجمؼ ؼُهان الىبي وعاء وجىلُذ –د/ خىله بؽشي مدمذ خحر 

 مجمؼ ؼُهان الىبي حشاخت  –د/ ؼمغ الذًً غبذهللا غماسة 

ض التهامي   غماسة مضدلفه اظىان  –د/ غبذالػٍض

 الىبيمجمؼ ؼُهان  اظىان  –د/ واسق مىس ي 

ذا الىىس مهي   مجمؼ غشوط الشماى غُىن  –د/ هٍى

 مجمؼ الاوقاف الىبي اوفاى  –د/ ابشاهُم ادم مىس ي 

 مجمؼ غشوط الشماى اوفاى  –د/ مدمذ املفىفي 

 ؼاسع الذماجشة اه  وارن وخىجشة –د/ مدمذ ًىظ  هجى 



 

 

 ؼاسع الذماجشة غظام  –د/  غبذالشخُم غبذالشخمً لباش ي 

 ؼاسع الذماجشة غظام  –د/ مفىفي قذسي 

ت  –د/ لاي ـابش مدمذ   ؼماى ـُذلُت ٌغ ـذٍس

ت  –د/ مدمذ اخمذ املفىفي   ؼاسع الذماجشة ـذٍس

 ؼاسع الذماجشة معالو بىلُت  –د/ ـالح الذًً الفابىهابي 

 مجمؼ ؼُهان الىبي مػمل ؼُهان الىبي

 مجمؼ لؽىلت الىبي مػمل هضاس الجبُل

 ؼاسع بىو الخمامً –مجمؼ الػىاًت  مدمذ بؽحر دودومخخبر 

 مجمؼ ؼُهان الىبي اؼػت  –د/ مدمذاخمذ غبذهللا ظىداوي 

 مجمؼ اًثاس الىبي اؼػت  –د/ ابىغبُذة مدمذ ظػُذ 

 مجمؼ ؼُهان الىبي مىحاث ـىجُت –د/ ممىي بخُذ حبرالذاس 

 مجمؼ ؼُهان الىبي ـُذلُت الامحن الحذًثت

 ؼشق معشح غشوط الشماى معدؽفي العترا لحر ـُذلُت

اث  ؼاسع الجهىد مشلض الامل للبفٍش

اث  ؼاسع الجهىد مشلض ماًا للبفٍش

 
 بابُىسه

 

 حىاس املعدؽفي املذوي معخـى  املني الىبي

 

 

 



 

 

 
 كىستي

 

 لىظتي حىاس معدؽفي لىظتي معدؽفي الُمامت الخخفص ي

 الؽشوتلىظتي حىاس هادي  معخـى  اظشاء الىبي

 لىظتي حىاس املذسظت الاهلُت معخـى  الامان الجشاحي

 لىظتي ؼاسع الاهذلغ معخـى  الاهذلغ

 لىظتي ؼاسع املعدؽفي باوىُت  –د/ سومُل ولُم حشحغ 

م غالج وبُعي –د/ فخذ الشخمً خماد   لىظتي ؼاسع الذٍو

 لىظتي غمىمي  –د/ مدمىد بلُل 

ملىظتي  اظىان  –د/ مػخفم الػىا   ؼاسع الذٍو

 لىظتي مجمؼ الؽهُذ باوىُت  –د/ امجاد بابنش 

ً غمىمي  –د/ مباسك اخمذ ابشاهُم   لىظتي مجمؼ ابىمٍش

 لىظتي حىاس املعدؽفي اظىان  –د/ بذسالذًً ؼٍش  

 لىظتي حىاس هادي الؽشوت غُىن  –د/ هاؼم مدمذ ٌغ 

 لىظتي حىاس املعدؽفي اوفاى  –د/ بابنش خعحن الامام 

م وعاء وجىلُذ –خعً اخمذ خعً  د/  لىظتي ؼاسع الذٍو

م حشاخت  –د/ مدمذ جىم غضوص   لىظتي ؼاسع الذٍو

 لىظتي مجمؼ البلعم اوفاى  –د/ ظنُىت ـالح بلىى 

 لىظتي ؼاسع املعدؽفي غمىمي  –د/ ًاظحن مدمذ اخمذ 

 ً  لىظتي مجمؼ البلعم اؼػت حشخُفُت –د/ ؼمغ الذًً ابشاهُم مدمذ ٍص



 

 

اث  لىظتي ؼاسع البلذًت املشلض الىبي للبفٍش

ً مػمل د/ غىك مدمذ خحر  لىظتي مجمؼ ابىمٍش

 لىظتي مجمؼ البلعم ًىظ  مىىليمػمل د/ 

م مػمل د/ غبذهللا بخُذ  لىظتي ؼاسع الذٍو

 لىظتي مجمؼ الؽهُذ مػمل د/ وه خمذ الىُل امللُجي

م ـُذلُت ابىمٍشً  لىظتي ؼاسع الذٍو

م ـُذلُت الحنمت  لىظتي ؼاسع الذٍو

 لىظتي ؼاسع املعدؽفي ـُذلُت البراءة

 لىظتي ؼاسع املعدؽفي ـُذلُت الضالُاث

 
 انذويى

 

م العىق  معخـى  الاهذلغ  الذٍو

م العىق  معدؽفي الىفش الىبي  الذٍو

م مجمؼ هفش الىبي باوىُت  –د/ الض ي خماد الىاغم   الذٍو

 مجمؼ البرعي  اوفاى  –الىُب ابشاهُم مباسك د/ 

م العىق  باوىُت  –د/ الشؼُذ غلي الػبُذ   الذٍو

 مجمؼ الذماجشة اوفاى  –د/ خُذوب سخمت 

م العىق  وعاء وجىلُذ –د/ الىُب الفهي   الذٍو

م العىق  مػمل د/ مدمذ اخمذ الػاقب  الذٍو

م العىق  ـُذلُت الضباى  الذٍو

 



 

 

 انجبهيٍ

 

 حىاس معدؽفي الجبلحن معخـى  املذًىت الىبي

 حىاس معدؽفي الجبلحن معخـى  الام الجشاحي

 حىاس معدؽفي الجبلحن مػمل البرلت

 

 ربك

 

 ؼاسع الخشوىم معخـى  ابً الىفِغ

 ؼاسع الذماجشة باوىُت  –د/ اخمذ غبذهللا الامحن 

 ؼاسع الخشوىم ؼماى العنت خذًذ باوىُت  –د/ نهله مفىفي 

 ؼاسع الذماجشة اوفاى  –د/ غماس مدمذ ًىظ  

 ؼاسع الخشوىم ؼماى العنت خذًذ حلذًت  –د/ مدمذ الىىس غقُل 

 معخـى  ابً الىفِغ وعاء وجىلُذ –د/ غالء الذًً حاد هللا 

 معخـى  ابً الىفِغ اه  وارن وخىجشة –د/ مجذي ـذًق الىاهش 

 ؼاسع الذماجشة اظىان  –د/ الفادق مدمذ ًىظ  

 ؼاسع الذماجشة مػمل ابشاهُم مدمذ ابشاهُم

 ؼاسع الذماجشة مػمل اظامه مدمذ اخمذ

 ؼاسع الذماجشة ـُذلُت الؽفاء

 ؼاسع الذماجشة الفُذلُت الىبُت الحذًثت

 حىاس معخـى  ابً الىفِغ غالج وبُعي –د/ خافظ غِس ي ـبُان 

اث الُمامت  حىاس بىو الؽماى الاظالمي بفٍش

 



 

 

 سُار

 

 الذسحت غشب بىو العىدان معدؽفي النشامت الخخفص ي

 ؼاسع الاسبػحن باوىُت –د/ لماى الذًً اخمذ ـالح 

 مجمؼ الذماجشة غظام  –د/ ًىظ  فمل هللا البذوي 

 مجمؼ الذماجشة غمىمي  –د/ ـالح اخمذ مدمذ 

 معخـى  ظىاس الحذًث اوفاى  –د/ غماس مدمذ محجىب 

 مجمؼ اوالد ظػُذ حلذًت وجىاظلُت –د/ سحش مهذي بابنش 

 حىاس ـُذلُت الام وعاء وجىلُذ –د/ مدمذ فمل العُذ 

 مجمؼ اوالد ظػُذ حشاخت  –د ظامي ظالم 

ت اوفاى  –د/ مدمذاخمذ مدمذ ًخي   مجمؼ الحٍش

 حىاس الؽامُت غُىن  –د/ العماوي ابشاهُم الؽُخ 

 مجمؼ الػشمي غظام  –د/ مباسك ادَسغ 

 مجمؼ الػشمي باوىُت  –د/ خالذ غبذالقادس 

 معخـى  ظىاس الحذًث وعاء وجىلُذ –د/ ابشاهُم الماوي 

 ؼاسع الذماجشة وعاء وجىلُذ –د/ اخمذ مدمىد مدمذ غثمان 

 مجمؼ الحُاة باوىُت  –د/ غلي مفىفي بشي 

 ظىاس اظىان -د/ مشاد مدمذ ـالح 

ض مدمذ اخمذ   الهالى الاخمش ظىاس اظىان  –د/ غبذالػٍض

 مجمؼ الذماجشة اؼػت  –د/ هاؼم مدمذ غبذهللا 

 مجمؼ الذماجشة اؼػت  –د/ غمش غثمان غبذهللا 

 مجمؼ الذماجشة مػمل مني العش

 ؼاسع الاسبػحن مػمل غاو  مهحر



 

 

 

 

 

 انذيازيٍ

 

 حي الصحت ؼاسع الشوـحرؿ معخـى  صدوي الجشاحي

ً ً معدؽفي الؽشوت الذماٍص  الذماٍص

 حىاس مسجذ الجهمت ـُذلُت مجمؼ الجهمت الحذًثت

 حي الجهمت حىاس الجامؼ الػخُق اظىان  –د/ ظلُم غبذالشخمً ابشاهُم 

 مجمؼ الجهمت الخخفص ي اوفاى –د/ ابشاهُم خعىهه غبذهللا 

ً الىبي ً الىبي مػمل مجمؼ البدٍش  مجمؼ البدٍش

 مجمؼ الجهمت الىبي مػمل مجمؼ الجهمت الىبي

 مىق  الشوـحرؿ الػام معخـى  سوٍاى لحر الخخفص ي

 مىق  الشوـحرؿ الػام الشبُؼمشلض 

 حي الهجشة معدؽفي الفذاقت

 الشوـحرؿ اظىان  –د/ ماحذولحن غىك فشح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سُجت

 

 ؼاسع الذماجشة باوىُت  –د/ الىُب مدمذ غبذاملاحذ 

 ؼاسع الذماجشة اوفاى  –د/ خاجم قىذًل 

 ؼاسع الذماجشة حلذًت وجىاظلُت –د/ اًمان غبذهللا مدمذ 

 ؼاسع الػُاداث وعاء وجىلُذ –الىىس فشح  د/ خالذ

 ظىجت الؽاسع الشئِس ي وعاء وجىلُذ –د/ مدمذ العماوي غِس ي 

 ؼاسع الذماجشة وعاء وجىلُذ –د/ غبذهللا الابىابي 

 ؼاسع الذماجشة غمىمي  –د/ غاصي غبذالقادس 

 ؼاسع الذماجشة غمىمي  –د/ غلي اخمذ مدمذ الامحن 

 حىاس بىو الخشوىم غمىمي  –د/ الهادي غىك 

 ؼاسع الذماجشة اظىان  –د/ مػتز ـالح الذًً 

 ؼاسع الذماجشة اؼػت ومىحاث ـىجُت –الىُب ابىالقاظم مدمذ 

 ؼاسع الػُاداث مػمل الىىس خعً الاغِعش

ذ  ؼاسع الػُاداث مػمل هٍى

 مجمؼ ـُذلُت الػافُت مػمل غِعاوي 

 ؼاسع الذماجشة قشب ـُذلُت الباؼا الدشخُص ياملخخبر الىبي 

م  ؼاسع الػُاداث مػمل غادى اخمذ غبذالنٍش

 ظىجت العىق  ـُذلُت املىفىس 

 ؼاسع الذماجشة ـُذلُت الباؼا

اث  ظىجت العىق  مشلض ظىجت للبفٍش



 

 

 

 

 دَقال

 

 ؼاسع املعدؽفي معدؽفي دهقال الػعنشي 

 معخـى  ظىاء اؼػت -غبذهللا غبذالحلُم 

 ؼاسع املعدؽفي القذًم ـُذلُت ـابش

 ؼاسع املعدؽفي حىاس الػعنشي  ـُذلُت وحذان

ت وخعاظُت –د/ غادى ابشاهُم غباط   غشب املعدؽفي الجذًذ ـذٍس

 ؼاسع املعدؽفي القذًم باوىُت  –د/ مدمذ غباط 

 ؼاسع املعدؽفي القذًم اه  وارن وخىجشة –د/ ـالح الذًً ظُذ اخمذ 

 ؼاسع املعدؽفي القذًم مػمل الحنمت

 ؼاسع املعدؽفي القذًم اظىان  –د/ هاؼم خعً خعحن 

 حىىب املعدؽفي الجذًذ معخـى  الهذي

ج غفام الذًً   معخـى  الهذي اوفاى  –د/ اٍس

 مقابل املعدؽفي الػعنشي  مشلض لالاة الىبي

 

 يروي

 

 مشوي ؼماى النبري  معدؽفي الممان )مذًىت مشوي الىبُت(

 

 
 

 

 



 

 

 كريًت

 

 حي املعدؽفي حىاس منخب الخػلُم ـُذلُت الام

 ؼاسع الذماجشة اوفاى  –د/ مدمذ ًىظ  البؽشي 

 ؼاسع املعدؽفي ـُذلُت الىالذًً

 ؼاسع الذماجشة مػمل مالو خخم الػاص ي

 

 حىاس حامؼ اهفاس العىت معخـى  البرمل الىبي

ض خعً   ؼاسع الذماجشة اظىان –د/ غبذالػٍض

مت الخػلُميمعدؽفي  مت لٍش  لٍش

 ؼاسع الذماجشة حشاخت  –د/ غبذالشخُم غبذاللىُ  

 ؼاسع الذماجشة باوىُت  –د/ غامش جاج الذًً غلي 

 ؼاسع الذماجشة مىحاث ـىجُت –الىُب غلي غبذالشخُم 

 ؼاسع الذماجشة وعاء وجىلُذ –د/ ًخي قعم العُذ مدمذاخمذ 

 الذماجشةؼاسع  باوىُت  –د/ ولُذ اخمذ ادَسغ 

 ؼاسع الذماجشة مػمل ههي مفىفي حػفش

 ؼاسع الذماجشة مػمل خاجم غبذالػظُم

 

 

 قليو ماد

 

 ؼشق الذفاع املذوي مشلض ؼذاد الىبي

 ؼماى بىو الخشوىم ـُذلُت الؽفاء



 

 

 

 انًجهذ

 

 املجلذ معخـى  الىالذًً

 

 
 انذنُج

 

 ؼماى املىق  القذًم حي املذاسط الؽاسع الشئِس ي معخـى  الػىاًت الخخفص ي

 العىق حىاس العِىما ـُذلُت سخُق

 

 

 
 ابىجبيهت

 

 ابىحبحهت معخـى  الاء الىبي

 

 

 انفىنت

 

 حي الذسحت غشب وصاسة املالُت حىىب وصاسة التربُت معخـى  العالم

 الفىلت ـُذلُت العالم

 الفىلت ـُذلُت البر

 الػلىم الصحُتؼاسع املعدؽفي مبنى امادًمُت  مشلض الهذي الىبي

 حىىب الجامؼ النبحر اظىان –د/ فذوي خعً غبذالشخمً 



 

 

 

 

 

 انُهىد

 

 ؼاسع مدمذ اخمذ الحاج حىاس الذفاع الؽػبي معخـى  ظلُمان مدمذ اخمذ

 

  

 زانُجي

 

 غشب العىق  –صالىجي  مجمؼ حبل مشة الخخفص ي

 
 

 

 انفاشر

 

ادًت –الفاؼش  معخـى  اقشؤ  ؼاسع الٍض

 العىق النبحر –الفاؼش  الحُاةمعخـى  هبن 

ادًت –الفاؼش  مشلض ؼىف لىب الػُىن   ؼاسع الٍض

 
 

 

 انضعيٍ

 

 المػحن معخـى  الحنمت الىبي

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 االـــــَي

 

 ؼاسع العِىما معخـى  الابشاس

 ؼاسع العِىما معخـى  ؼالٍشً

 ؼاسع العِىما منت لىب الػُىن  ىمعدؽف

 ؼاسع العِىما غمىمي  –د/ هىسالذًً اخمذ فمل 

 ؼشق املسجذ النبحر باوىُت  –د/ غثمان مىس ي ظػُذ 

 ؼاسع المػحن اوفاى  –د/ ابىمذًان غبذالشخمً سحاى 

 ؼشق املعدؽفي امللهي غمىمي  –د/ اخمذ ابشاهُم الحعً 

م   ؼاسع العِىما اظىان  –د/ مدمذ غِس ي غبذالنٍش

 ؼاسع المػحن غُىن  –د/ غفام ادم هاجي 

 هُاال العىق  املذًىتـُذلُت 

 ؼاسع العِىما ـُذلُت البىل

 


