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 الرابع  أ

 
 اعى انًششف ػُىاٌ انثسث اعى انطانة خ

االعهىتُح وأثشها انرشتىٌ فٍ اػًال  اعشاء ػثذ انىهاب يهذٌ 1

انفُاٌ كىكاٌ وانفُاٌ فُغُد فاٌ كىش 

دساعح يماسَح  –  

و.و زغٍ غانة 

 خُُضٌ

وعائم االذصال فٍ ػشوض انًغشذ  ايدذ ػضَض عؼىد 2

 انرشتىٌ

و.د عُف انذٍَ ػثذ 

 انىدود ػثًاٌ

دوس اندىلح فٍ انًغشذ االغشَمٍ  اَالف فاسط َاعٍُ 3

 أخاللُا وذشتىَا

و.د ػثذ انهطُف 

 هاشى ػهٍ

ذطىَش يهاساخ انرشتُح انفُُح نطهثح  أَح خانذ َاصش 4

انصف انشاتغ اًَىرخا –االترذائُح   
د مجيد حميد  . أ

 جاسم

انمُى انرشتىَح فٍ يغشزُاخ َىعف  تذوس سػذ ػثذ انكشَى 5

يغشزُح انخشاتح اًَىرخا –انؼاٍَ   

و.و صالذ َؼًح ػثذ 

 انؼانٍ

خصائص األداء انرًثُهٍ فٍ ػشوض  سوَك يصطفً 6

يغشزُح شًظ  –انًغشذ انرشتىٌ 

 وانكىاكة انرغؼح اًَىرخا 

و.و زُذس خؼفش 

 عؼذوٌ

 ا.د يدُذ زًُذ خاعى ذهكؤ انراليُز فٍ أداء واخثاذهى انثُرُح  صكُح نؤٌ ازًذ 7

انرأثُشاخ انُفغُح نألصَاء فٍ انؼصش  صالذ دهًىػ صثُر 8

(  االنُضاتُثٍ ) انشكغثُشٌ  

و.د ػثذ انهطُف 

 هاشى ػهٍ

أعثاب اَخفاض يغرىي انرسصُم  ػال ػثذ انصًذ اَىب 9

 انذساعٍ نذي غهثح كهُح انفُىٌ اندًُهح 

 ا.د يدُذ زًُذ خاعى 

األعهىتُح وخصائصها انرشتىَح فٍ  فاغًح زغٍ خاس هللا 11

انًذسعح  –أػًال انشعايٍُ انرؼثُشٍَُ 

 األنًاَُح اًَىرخا

و.و زغٍ غانة 

 خُُضٌ

انًُهح انرؼهًٍُ وذطثُماذه فٍ انًغشذ  انًصفً يخهذ صانر 11

انًخشج تشذىنذ تشَخد  –انرشتىٌ 

 اًَىرخا

و.د ػثذ انهطُف 

 هاشى ػهٍ

يًُضاخ يشاسَغ ذخشج غهثح لغى  يها زغٍُ غُالٌ 12

 انرشتُح انفُُح 

و.و زُذس خؼفش 

 عؼذوٌ

ٍ انمُى انرشتىَح فٍ يغشزُاخ زغُ هانح يسًذ ازًذ 13

 ػهٍ هاسف انرؼهًُُح 

و.و صالذ َؼًح ػثذ 

 انؼانٍ

انذوس انرشتىٌ نهًىعُمً فٍ انًغشذ  والء عراس خثاس 14

 انًذسعٍ 

و.د ػذَاٌ خهف 

 عاهٍ
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 الرابع    ب

 

 

 اعى انًششف ػُىاٌ انثسث اعى انطانة خ

ذطىس اإلظاءج فٍ انًغشذ انرشتىٌ )  ازًذ شىلٍ ػثذ انشظا  1

 دساعح ذاسَخُح ( 

و.د ػثذ انهطُف 

 هاشى ػهٍ

انثمح تانُفظ فٍ سعىياخ غانثاخ  اَُاط اعؼذ إتشاهُى  2

دساعح ذشتىَح  –انًشزهح اإلػذادَح   

و.د ػثذ انكشَى خهف 

 عاخد

انشخصُح انُغائُح وذطثُماذها فٍ  تذوس ويُط تذس  3

 انًغشذ انرشتىٌ

و.و صالذ َؼًح ػثذ 

 انؼانٍ 

َظشَح عراَغالفغكٍ وذطثُماذها  دػاء زغٍُُ خاعى  4

انرشتىَح واألخاللُح فٍ انؼشض 

 انًغشزٍ 

و.و زُذس خؼفش 

 عؼذوٌ

-انمُى انرشتىَح  فٍ فٍ انشعى انسذَث  صهشاء ازًذ يسُغٍ 5

 ًَارج يخراسج  

و.و زغٍ غانة 

 خُُضٌ

غشائك ذذسَظ انرشتُح انفُُح وذأثُشها  صهشاء خؼفش صادق  6

يذسعح  –ػهً غهثح انًشزهح انًرىعطح 

 االيداد اًَىرخا 

 ا.د يدُذ زًُذ خاعى

االَغاق انرشتىَح فٍ سعىياخ انفُاٌ  صهشاء ػثذ انسغٍُ الصو  7

 اوغغد يان 

و.و ػًاس صثاذ ػثذ 

 هللا

صىسج االخالق انرشتىَح فٍ انفٍ  صهشاء ػثذ هللا خثاس  8

 انىالؼٍ

و.و ػًاس صثاذ ػثذ 

 هللا

انمُى انُفغُح فٍ اػًال انفُاٌ عهفادوس  صَُة ػثذ انضهشج وداػح  9

 دانٍ  

و.و لُظ ػُغً ػثذ 

 هللا 

انًشكالخ انفُُح نذي يؼهًٍ انرشتُح  عثساٌ كفاذ اتشاهُى 11

 انفُُح 

و.د ػثذ انكشَى خهف 

 عاخد

انشيىص انشكهُح فٍ سعىو انفٍ  شزي فشَذ زًىد 11

 انردشَذٌ وانفٍ انركؼُثٍ 

و.و ػًاس صثاذ ػثذ 

 هللا 

ذمىَى يهاسج فٍ االنماء نذي غهثح  ػهٍ تالش صازة 12

انًشزهح انشاتؼح كهُح انفُىٌ اندًُهح 

 خايؼح انثصشج 

 و.د ػثذ انكشَى خهف

خصائص األداء انرًثُهٍ فٍ يغشذ  يسًذ خىاد عًُش  13

 انطفم 

صالذ َؼًح ػثذ  و.و

 انؼانٍ 

انكفاَاخ انًهُُح نذي يؼهًٍ انرشتُح  يها هُثى  14

 انفُُح  

و.د ػثذ انكشَى خهف 

 عاخد
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 الرابع    ج

 

 

 اعى انًششف ػُىاٌ انثسث اعى انطانة خ

انذالالخ انرشتىَح فٍ اػًال انفُاٌ  اعرثشق يغهى غانة   1

 يسًذ يهش انذٍَ 

و.و لُظ ػُغً ػثذ 

 هللا

يغشذ انذيً وانؼشائظ وذىظُفه  اَُاط يسًذ يطشود   2

 تانداَة انرشتىٌ

و.و صالذ َؼًح ػثذ 

 انؼانٍ

انمُى انرشتىَح فٍ سعىو انفُاٌ خانذ  تٍُُ ػثذ انخانك شاكش   3

 اندادس 

و.و ػًاس صثاذ ػثذ 

 هللا 

زُذس ػالء انذٍَ ػثذ  4

 انغًُغ 

انركىٍَ انسشوفٍ ودالالذه انرشتىَح فٍ 

نرشكُهٍ انؼشالٍ انًؼاصش  انفٍ ا  

و.و لُظ ػُغً ػثذ 

 هللا

األهذاف انرشتىَح فٍ ذىظُف انًىعُمً  دػاء ونُذ خانذ  5

 فٍ سَاض االغفال

و.د ػذَاٌ خهف 

 عاهٍ

األتؼاد انُفغُح فٍ سعىو انًذسعح  صهشاء زغٍ نفرح   6

 انىزشُح  

و.و ػًاس صثاذ ػثذ 

 هللا 

انمُى انرشتىَح فٍ يغشزُاخ يدُذ  صَُة خًُم ػثذ انشظا   7

 اندثىسٌ  

و.و زُذس خؼفش 

 عؼذوٌ 

دوس انًىعُمً فٍ ذًُُح لذساخ انطفم  صَُة سزُى صانر   8

 انرؼهًُُح  

و.د ػذَاٌ خهف 

 عاهٍ

انًعايٍُ انرشتىَح فٍ نىزح انفىسَُكا  عاسج خهُم إتشاهُى   9

 نهفُاٌ تُكاعى    

و.و لُظ ػُغً ػثذ 

 هللا 

انخصائص انرشتىَح فٍ اػًال انفُاٌ  شهذ يسًذ يُصىس  11

 خىاد عهُى  

و.و لُظ ػُغً ػثذ 

 هللا

انرىظُف انرشتىٌ فٍ سعىو انفُاٌ  ػهٍ غانة عهًاٌ  11

 ػهٍ زغٍ 

و.و زغٍ غانة 

 خُُضٌ 

االشرغاالخ انرشتىَح فٍ انشعى  يشَى تاعى يسًذ   12

 انًؼاصش 

و.و زغٍ غانة 

 خُُضٌ

 –انمُى انرشتىَح فٍ األَاشُذ انسغُُُح  يُاس زغٍُ ػثذ صانر  13

 تاعى انكشتالئٍ اًَىرخا

  

و.د ػذَاٌ خهف 

 عاهٍ 

انرأثُشاخ انرشتىَح فٍ انفٍ انرشكُهٍ  يهُذ خانذ زًُذ   14

 األوستٍ انسذَث   

و.و لُظ ػُغً ػثذ 

 هللا

ذُىع أعانُة انشعى وخصائصها  اًَاٌ يصطفً ػثذ انمادس 15

 انرشتىَح ػُذ انفُاٍَُ االَطثاػٍُُ 

و.و لُظ ػُغً ػثذ 

 هللا

 
 

 


