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2018................: خيراتلا و مويل ا .............................: بلا طلا م ــــــ سا

ةيعامتج اال تاساردلا : ةدا ـــــــــــ لاــــم ( ) عساتلا : ةبعشلا و فصلا

-: يلي امم ةحيحصلا ةباج اإل ريخت (1

. ثيح نم ةيبرعلا لودلا نيابتت 

مهعيزوت الف تخا ج- مهومن الت دعم ب- اهناكس ددع أ-
قبس ام عيمج هـ- يرمعلا مهبيكرت عونت د-

2015 ماع ناكسلا ددع يف ةيبرعلا لودلا ربكأ 15 صـــ لودج ةءارق خالل نم

قارعلا د- ايروس ج- تارام ب-اإل رصم أ.-

.2015 ماع ناكسلا ددع يف ةيبرعلا لودلا رغصأ صــ15 لزدج ةءارق خالل نم

رطق د- رمقلا رزج ج- نانبل ب- نيرحبلا أ.-

. ببسب ومنلا الت دعم عافترا ثيح نم عرسأ ةيبرعلا ةريزجلا هبش لود دعت 

ميلعتلا رلشتنا ج- يشيعملا ىوتسملا عافترا ب- يحصلا ىوتسملا نسحت أ.-

قبس ام عيمج هــ- يجولونكتلا مدقتلا د–

. ةيعيبطلا ةدايزلا ينعت 

تايفولا و ديلا وملا لدعم نيب قرفلا ب- تايفولا و ديلا وملا لدعم عومجم أ-

ديلا وملا لدعم ضافخناو تايفولا لدعم عافترا د- تايفولا و ديلا وملا لدعم عافترا ج-

. ببسب يبرعلا نطولا يف ديلا وملا الت دعم عفترت 

ديلا وقتلا تاداعلا ب- ( نوملسم يبرعلا نطولا ناكس مطعم ) ينيدلا لماعلا أ-

قبسام عيمج د- تايقولا لدعم عجارت ج-

. ىلإ يبرعلا نطولا يف يناكسلا ومنلا بابسأ عجرت 

قبس ام لك ج- يعيبطلا ريغ ومنلا ب– ةيعيبطلا ةدايزلا أ-

. ندملا ىلإ فيرلا نم ةرجهلا بابسأ نم

ندملا يف لمعلا صرف رفاوت ب يبرعلا فيرلا يف لمعلا صرف ةلق أ-

قبس ام عيمج د- ندملا يف تامدخلا رفاوت ج-

يناثلا يساردلا لصفلا باتك ) ةماع ةعجارم )
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. ىمسي ىرخأ ةيبرع ةلود ىلإ ةيبرع ةلود نم يبرعلا نينطاوملا لا قتنا 

ةيجراخ ةرجه ب- ةيلخاد ةرجه أ.-

ىمسي ةيبنج األ لودلا ىلإ ةيبرعلا لودلا نم نينطاوملا لا قتنا 
ةيجراخ ةرجه ب ةيلخاد ةرجه أ-

. ناكسلا بيكرتب دصقي 

ألرخ ناكم نم ناكسلا لا قتنا ب- ةنيعم ةينمز ةرتف خالل ناكسلا ددع ةدايز أ.-

عونلا و رمعلا لثم اهسايق نكمي يتلا ةيناكسلا صئاصخلا ج-

. نسلا راغص ةبسن يف ةيبرعلا لودلا ىلعأ 

تارام د-اإل نادوسلا ج- رصم ب- لا موصلا أ.-

. نسلا راغص ةبسن يف ةيبرعلا لودلا لقأ 

لا موصلا د– تارام ج-اإل سنوت ب- رصم أ.-

. نسلا يطسوتم ةبسن يف ةيبرعلا لودلا ىلعأ 

نانبل د- رصم ج- قارعلا ب- تارام أ.-اإل

.2014 ماع تارام اإل ةلود يف نسلا رابك ةبسن 

د-%8 ج-%1 ب-%14 أ.-%85

. اهنم ةيعيبط لماوعب ناكسلا عيزوت رثأتي 

قبسام عيمج د- ةارحلا ةجرد ج- ةبرتلا ب- هايملا أ.-

. اهنم ةيرشب لماوعب ناكسلا عيزوت رثأتي 

قبس ام عيمج د- الت صاوملا ج- ةيسايسلا الت كشملا ب- ةفرحلا أ.-

. يبرعلا نطولا يف ةعفترملا ةيناكسلا ةفاثكلا قطانم نم

يراحصلا ج- ةيلحاسلا لوهسلا ب- األراهن لوهس أ.-

. تارام يفاإل تاحاولا قطانم نم

اويلو نيعلا ج- لئاحو ةديرب ب- ةجراخلا و ةلخادلا أ.-

بـــــ ةداع ناكسلا ةفاثك بسحت 
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ةيلكلا ةحاسملا ىلع ناكسلا ددع ةمسق ب- ةيلكلا ةحاسملا نم ناكسلا ددع حرط أ.-

ةيلكلا ةحاسملا عم ناكسلا ددع عمج ج-

يف ناكسلا ةفاثك عفترت 

ةيدوعسلا ج- ايبيل ب- نيرحبلا أ.-

يف ةيناكسلا ةفاثكلا ضفخنت 

نيرحبلا ج- نادوسلا ب- اينانتيروم أ.-

. يبرعلا نطولا يف يناكسلا ماحدز اال ةلكشم مقافت بابسأ نم

نيرجاهملا ددع ةدايز ب- ناكسلا الت دعم عيزوت ءوس أ.-

قبس ام عيمج د- ةنيعم قطانم يف تامدخلا زكرت ج-

. ىمست ةيملا علا واألنام ةحصلا ريياعم اهيف رفاوتت ال يتلا نكاسملا 

ةيفير قطانم ج- ةيئاوشع ءايحأ ب- ةيرضح قطانم أ.-

. يناكسلا ماحدز نماال يناعت يتلا ةيبرعلا ندملا ةلثمأ نم

ةرهاقلا د- دادغب ج- قشمد ب- موطرخلا أ.-

. ىلإ يبرعلا نطولا يف ةلا طبلا ةلكشم مقافت بابسأ عجرت 

يجولونكتلا روطتلا ب– ناكسلا عيزوت ءوس أ.-
قبس ام عيمج د- لمعلا ةأرملا ةكراشم ةبسن ةدايز ج-

( ىلو األ ةبترملا ) ةلا طبلا ةلكشم اهيف مقافتت يتلا ةيبرعلا لودلا نم

نميلا د- برغملا ج- رئازجلا ب- قارعلا أ.-

ةلا. طبلا ةبسن يف ةيناثلا ةبترملا لتحت يتلا ةلودلا 

نميلا د- برغملا ج- قارعلا ب- رئازجلا أ.-

ودال مويلا لمشيو يدنهلا طيحملا ز نامعرحب ىلإ يرحب عارذ لكش ىلع يبرعلا جيلخلا دتمي 
ادعام ةيبرع

رطقو قارعلا د- نيرحبلا و ترام ج-اإل نيطسلفو ايروس ب– تيوكلا و ةيدوعسلا أ.-

. اهنم ةميدقلا تاراضحلا زكارم نيب طسوتم عقوم يبرعلا جيلخلل 
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لك د- ةيرصملا ةراضحلا ج- ةيرموسلا و ةيلبابلا ةراضحلا ب- ةيدنهلا ةراضحلا أ.-
قبسام

. اهنم يبرعلا جيلخلا ىلع تقلطأ يتلا ءامس األ تددعت 

ندع جيلخ د لا غنبلا جيلخ ج سيوسلا جيلخ ب- ةرصبلا جيلخ أ.-

, مسا يبرعلا جيلخلا ىلع ءاسح اإل ناكس قلطأ 

ندع جيلخ ج- فيطقلا جيلح ب- نامع جيلخ أ.-

يبرعلا جيلخلا مسا هيلع اوقلطأو جيبلخلا ةبورع نيفصنملا نيثحابلا نم 

قبس ام لك د– نيوأ كيردور ج- ريببي كاج ناج ب- روبين نيتسراك أ.-

نم ( يبرغلا ) يبرعلا جيلخلا لحاس دتمي 

برعلا طش ىلإ مدنسم سأر نم ج- معش ىلإ مدنسم سأر ب- نامع ىلإ مدنسم سأر أ.-

طش ىلإ ًابونج زمره قيضم نم دتمملا يناري اإل لحاسلل ةبسنلا )ب يبرغلا ) يبرعلا جيلخلا لحاس 
مشاالً برعلا

هل يواسم ج- رصقأ ب- لوطأ أ.-

. نيب متت تناك يداصتق اال داحت وأاال ةرحلا ةينيبلا ةراجتلا 

اهلحاوسو اهفارطأو ةيبرعلا ةريوجلا هبش نادلبو يبرعلا جيلخلا ندم أ.-

ةيبرعلا ريغو ةيبرعلا لودلا و ةريزجلا هبش ب-

ةيناري اإل ندملا و يبرعلا جيلخلا ندم ج

يف ناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نمز نم يبرعلا جيلخلا ءانبأو نيملسملا نيب لا االصت

ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا ج- ةرجهلل ةعباسلا ةنسلا ب- ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا أ.-

. يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف يبرعلا دجاوتلا تمعد يتلا ةكرعملا 

634م اللس سلا تاذ ةكرهم ج- 15هـــ ةيسداقلا ةكرعم ب- 13هــ كومريلا ةكرعم .1

ىلع نوملسملا اهيف رصتنا نا دعب اللس سلا تاذ ةكرعم يف سإالةيم ةريحب يبرعلا جيلخلا حبصأ 

نييبلصلا ج- سرفلا ب- مورلا أ.-

. يناري اإل لحاسلا تنكس يتلا ةيبرعلا لئابقلا رارقتسا قطانم نم

قبس ام لك هــ- ناتسبرع ميلقإ د– زمره ةريزج ج- مشق ةريزج ب- ةجنل ءانيم أ.-
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اهنم ةميدق ندمو تاراضح قارعلا يف تأشن دقل 

قبس ام عيمج هــ- نويروش د-األ نويداك ج-األ نويلبابلا ج- نويرموسلا أ.-

ةفيلخلا دهع يف قارعلل اإلساليم حتفلا طالعئ تأدب 

قيدصلا ركب وبأ ج- نافع نب نامثع ب- باطخلا نب رمع -1

145هــ ماع دادغب ةنيدم ىنب يذلا يسابعلا ةفيلخلا 

نوم األ ةفيلخلا ج- روصنملا رفعج وبأ ب- ديشرلا نوراه أ.-

. اهنم ةديدع ءامسأب دادغب تفرع 

قبسام عيمج د- الم سلا ةنيدم ج- روصنملا ةنيدم ب- ةرودملا ةنيدملا أ.-

. ةفيلخلا ب دادغب يف ةيركفلا ةضهنلا تنرتفا 

مصتعملا ج- ديشرلا نوراه ب- نومأملا أ.-

. سابعلا ينب ميكحو ءافلخلا فوسليف هنع ليق يذلا يسابعلا ةفيلخلا 

ديشرلا نوراه د- نومأملا ج- روصنملا ب- مصتعملا أ.-

. تيمس ركفلا و ةفاقثلل زكرم تناكو دادغب يف تئشنأ يتلا ةريبكلا ةبتكملا 

اإلسالةيم ةبتكملا ج- ةمكحلا رصق ب- ةمكحلا تيب أ.-

. ةفيلخلا دهع يف ةمكحلا تيب رهدزا 

روصنملا ج- مصتعملا ب- نومأملا أ.-

دجاسملا تفرحأو تةيبلا ترمكو قرئلا تحاتجاو ايسآ طساوأ يف تأشن ةيجمه لئابق 

نييبلصلا ج- لوغملا ب- مورلا أ.-

وهو نييسابعلا ءافلخلا رخآ خالةف ءانثأ اإلساليم قرشلا ىلع لوغملا راغأ 

روصنملا د- مصتعملا ج- مصعتسملا ب- نومأملا أ.-

ريمدتو لتقو بعن نم ًاداسف اهيف ثاعو دادعب لتحا يذلا لوغملا دئاق 

اغبتك ج- وهالوك ب- ناخ زيكنج أ.-

. ةءارقلا ةيمهأ نم
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ةفرعملا راشتناو لوقعلا نيصحت ب- فقثم ليج ةئشنتو عاو همتجم ءانب أ.-

قبسام عيمج هـ- تافاقثلا لك لبفت د- تاريغتلا ةبكاوم ج-

ومسلا بحاص اهقلطأ 2016م ماع ةءارقلا ماع ةردابم 

نب روصنم خيشلا ج- ةلودلا سيئر دياز مب ةفيلخ خيشلا ب- دياز نب دمحم خيشلا أ.-
دياز

. ملا وعلا قارعلا يف اإلسالةيم ةيبرعلا ةرامعلا نف ملا عم زربأ نم

ءارماس ةيولم ج- دادغب ةبتكم ب- ( ءابدحلا ) لصوملا يف يرونلا عماجلا ةرانم أ.-

يف. يملعلا عمجملا قرح 2011ممت ماغ يف 

لا موصلا ةيروهمج ب- ةيبرعلا رصم ةيروهمج ب- نادوسلا ةيروهمج أ.-

الًوه ماك يرصملا يملعلا عمجملا ميمرت ةداعإب لفكت يذلا ومسلا بحاص 

دمحم خيشلا ج- يمساقلا دمحم نب ناطلس روتكدلا خيشلا ب- دشار نب دمحم خيشلا أ.-
دياز نب

. يملا علا ثارتلا ةمئاق يف جردي يتارامإ عقوم لوأ 

اويل ةحاو ج- نيعلا ب- ناكفروخ أ.-

لا جم يف ملا علا لود نيب نواعتلا ىوتسم عفرل ىعستو ةدحتملا األمم عبتت ةصصختم ةلا كو
ةفاقثلا و ةيبرتلا

وافلا ج- وكسنويلا ب- فيسنويلا أ.-

2016م ماع ةفرعملا و ملعلا ةفاقث خيسرتل دياز نب ةفيلخ خيشلا ومسلا بحاص اهقلطأ ةردابم 

ةءارقلا ماع ج- ريخلا ماع ب- دياز ماع أ.-

. يفرعملا داصتق اال زئاكر نم

قبسام عيمج د- ةديشرا ةيمكاحلا ج- ةيتحتلا ةينبلا ب- ميلعتلا و راكتب أ.-اال
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