
  
 

 

 
 

 

١٣٨ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 تاعوضوملا سرھف
 ةحفصلا مقر عوضوملا

 ٣ ةلاسرلا صخلم
 ٥  ٌنانتماو ٌركش
 ٧  ةمِّدقم

 ٨  عوضوملا رايتخا بابسأ
 ٨  ةسارِّدلا ةلكشم
 ٨  ةساردلا فادهأ

 ٩  ةسارِّدلا دودح
 ٩ ةقباسلا تاسارِّدلا
 ١٠ ةساردلا جهنم

 ١١ ةساردلا يف ثحبلا ةطخ
ّدلا تاحلَطْصمب فیرعتلا :يدیھمَّتلا ثحبملا  ١٥ ةسارِ
 ١٦ \ماظنو \هقف ةيفرصملا تاباسحلا ةيهام :لوألا بلطملا

 ١٦ ةيفرصملا تاباسحلا موهفم :لوألا عرفلا
 ١٧ ةَّيفرصملا تاباسحلا عونأ :يناثلا عرفلا
 ٢٣ ةَّيفرصملا تاباسِحلا صئاصخ :ثلاثلا عرفلا

 ٢٦ \ماظنو اهقف كرتشملا باسحلا ةيهام :يناثلا بلطملا
 ٢٦ كرتشملا باسحلا موهفم :ًالوأ
 ٢٨ ُهُصئاصخو كرتشملا باسحلا عاونأ :\يناث
 ٣٣ اًهِْقف كرتشملا باسحلا فييكت :\ثلاث

 باسحلا كالم نیب ةیلصألا ةقالعلاب ةقلعتملا تالاكشإلا :لوألا لصفلا
ً اماظنوً اھقف كرتشملا

٣٧ 



  
 

 

 
 

 

١٣٩ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 ةحفصلا مقر عوضوملا
 باسحلا كَّالُم نيب ةيلصألا ةقالعلا ةعيبط ةيلاكشإ لوألا ثحبملا
 كرتشملا

٣٨ 

 ٣٩ كرتشملا باسحلا حتف نم ضرغلا :لوألا بلطملا
 ٤٤ ةَّيلصألا ةقالعلا ءاهتنا :يناثلا بلطملا
 اًهقف عازِّنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا ديدحت ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا

 \ماظنو
٤٨ 

 فارطأ نيب تاعازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا :لوألا بلطملا
 كرتشملا باسحلا

٤٩ 

 فارطأو كنبلا نيب عازنلا يف لصفلاب ةصتخملا ةمكحملا :يناثلا بلطملا
 .كرتشملا باسحلا

٥٠ 

 اًھقف كرتشملا باسحلا ةرادإب ةقلعتملا تالاكشإلا :يناثلا لصفلا
 اًماظنو

٥٤ 
 ٥٥ \ماظنو \هقف هلفقو كرتشملا باسحلا حتف ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا
 ٥٦ كرتشملا باسحلا حتف :لوألا بلطملا
 ٦٥ كرتشملا باسحلا لفق :يناثلا بلطملا

 ٦٦ كرتشملا باسحلا لفقل ةيدارإلا تالاحلا :لوألا عرفلا
 ٦٨ كرتشملا باسحلا لفقل ةيربجلا تالاحلا :يناثلا عرفلا

 كرتشملا باسحلا فارطأ بيصن ديدحت ةَّيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 \ماظنو \هقف عاديإلاو بحسلاو

٧٣ 

 ٧٤ كرتشملا باسحلا فارطأ بيصن ديدحت :لوألا بلطملا
 ٧٩ كرتشملا باسحلا ليغشت :يناثلا بلطملا



  
 

 

 
 

 

١٤٠ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 ةحفصلا مقر عوضوملا
 ٨٠ كرتشملا باسحلا نم بحَّسلا :لوألا عرفلا
 ٨٢ كرتشملا باسحلا يف عاديإلا :يناثلا عرفلا
 ٨٥ كرتشملا باسحلا نم ليوحتلا :ثلاثلا عرفلا

 كرتشملا باسحلا فارطأ ةیلھأب ةقلعتملا تالاكشإلا :ثلاثلا لصفلا
 اًماظنو اًھقف

٨٩ 
 كرتشملا باسحلا باحصأ دحأ ةيلهأ مادعنا ةيلاكشإ :لوألا ثحبملا
 \ماظنو \هقف

٩٠ 

 ٩٠ كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ةافو ةيلاكشإ :لوألا بلطملا
 ٩٠ ةيلاكشإلا نومضم :ًالوأ
 ٩٢ ةيماظِّنلاو ةيهقفلا لولحلا :ايناث

 ٩٥ اًماظنو اًهقف كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ نونج ةيلاكشإ :يناثلا بلطملا
 ٩٥ :ةيلاكشإلا نومضم :ًالوأ
 ٩٧ ةَّيماظنلاو ةَّيهقفلا لولحلا :ايناث

 \هقف كرشملا باسحلا فارطأ دحأ ةيلهأ ناصقن ةَّيلاكشإ :يناثلا ثحبملا
 \ماظنو

٩٩ 

 ٩٩ \هيفس وأ \هوتعم كرتشملا باسحلا فارطأ دحأ ناك اذإ :لوألا بلطملا
 ١٠١ هفسلاو هتعلا موهفم :الوأ

 ١٠٤ \سلفم كرتشملا باسحلا فارطأ ُدحأ ناك اذإ :يناثلا بلطملا
ً اھقف كرتشملا باسحلا يف ریغلاب ةقلعتملا تالاكشإلا :عبارلا لصفلا
ً اماظنو

١٠٨ 
 كرتشملا باسحلا ىلع زجحلاو نماضتلا لامعإ ةَّيلاكشإ : لوألا ثحبملا
 \ماظنو \هقف

١٠٩ 



  
 

 

 
 

 

١٤١ 

   ةكرتْشملا ةــَّيفرصملا تاباسحلا تالاكشإ سراهفلا

 ةحفصلا مقر عوضوملا
 ١٠٩  .ريغلا مامأ ءاكرشلا نيب نماضت :لوألا بلطملا
 ١١٢ ريغلا نيدل كرتشملا باسحلا زجح : يناثلا بلطملا

 ١١٢ ةيفرصملا تالماعَّتلا ةيرس أدبمو كرتشملا باسحلا ىلع زجحلا :ًالوأ
 ١١٦ كرتشملا باسحلا يف ءاكرشلا دحأ ىلع يئاضقلا زجحلا :\يناث

 ١٢٠ \ماظنو \هقف كرتشملا باسحلا لاومأ ةرداصم ةيلاكشإ :يناثلا ثحبملا

 ١٢١ .ةرداصملا موهفم :لوألا بلطملا
 باسحلا لاومأ ةرداصم ةيلاكشإ نومضم :يناثلا بلطملا
  .كرتشملا

١٢٢ 

 ١٢٢ ةيماظنلاو ةيهقفلا لولحلا :ثلاثلا بلطملا
 ١٢٧  ةمتاخلا

 ١٢٧  جئاتَّنلا :الوأ
 ١٢٩ تاَّيصوَّتلا :\يناث

 ١٣١  عجارملاو رداصملا سرھف
 ١٣١  ةروصملا وأ ةعوبطملا تافلؤملا :الوأ
 ١٣٤ ةيملعلا لئاسرلا :\يناث
 ١٣٥ ةينورتكلإلا عجارملاو رداصملا :اثلاث
 ١٣٥ دعاوقلاو تاميلعتلاو ةمظنألا :\عبار

 ١٣٧  ةینآرقلا تایآلا سرھف
 ١٣٨  تاعوضوملا سرھف

 


