
انًرزهحانٍىو

زكًد خارذ. دفمه انعثاداخزكًد خارذ. دفمه انعثاداخفالذ عثذ انسطٍ. دعهىو انمرآٌفالذ عثذ انسطٍ. دعهىو انمرآٌإٌثار. و.وEإٌثار. و.وEب+ األونى أ 

عهً ضٍغى. دعهى انرفطٍرعهً ضٍغى. دعهى انرفطٍرعمٍم صادق. دانعمٍذجعمٍم صادق. دانعمٍذجعثذ انثاضظ خهٍم. ديُاهح انًسذثٍٍعثذ انثاضظ خهٍم. ديُاهح انًسذثٍٍب+ انثاٍَح أ 

زطٍ شعثاٌ. و.واإلرشاد وانصسح انُفطٍحزطٍ شعثاٌ. و.واإلرشاد وانصسح انُفطٍحكًال زًادي. داإلعداز انمرآًَكًال زًادي. داإلعداز انمرآًَزُاٌ. و.وأصىل انثسثزُاٌ. و.وأصىل انثسثانثانثح أ

زطٍ شعثاٌ. و.واإلرشاد وانصسح انُفطٍحزطٍ شعثاٌ. و.واإلرشاد وانصسح انُفطٍحزُاٌ. و.وأصىل انثسثزُاٌ. و.وأصىل انثسثكًال زًادي. داإلعداز انمرآًَكًال زًادي. داإلعداز انمرآًَانثانثح ب

ضُاء. دانُسىضُاء. دانُسىعهً زًسج. دانفمه اندُائًعهً زًسج. دانفمه اندُائًب+ انراتعح أ 

عذي صانر. دانرالوج وانسفعزكًد خارذ. ديصطهر انسذٌثزكًد خارذ. ديصطهر انسذٌثَادٌح يسًذ. وانصرفاألونى أ

عذي صانر. دانرالوج وانسفعَادٌح يسًذ. وانصرفزكًد خارذ. ديصطهر انسذٌثزكًد خارذ. ديصطهر انسذٌثاألونى ب

عذي صانر. دانرالوج وانسفععذي صانر. دانرالوج وانسفعأزًذ خاضى. وانُسىأزًذ خاضى. وانُسىانثاٍَح أ

أزًذ خاضى. وانُسىأزًذ خاضى. وانُسىعذي صانر. دانرالوج وانسفععذي صانر. دانرالوج وانسفعانثاٍَح ب

عمٍم صادق. دانعمٍذجعمٍم صادق. دانعمٍذجعمٍم صادق. دانعمٍذجعهً ضاخد. دلىاعذ انرالوجعهً ضاخد. دلىاعذ انرالوجانثانثح أ

عمٍم صادق. دانعمٍذجعهً ضاخد. دلىاعذ انرالوجعهً ضاخد. دلىاعذ انرالوجعمٍم صادق. دانعمٍذجعمٍم صادق. دانعمٍذجانثانثح ب

عهً ضاخد. دلىاعذ انرالوجو ضارج زطٍ.وذرتٍح عًهًعهً ضٍغى. داألدٌاٌعهً ضٍغى. داألدٌاٌانراتعح أ

عهً ضاخد. دلىاعذ انرالوجعهً ضٍغى. داألدٌاٌعهً ضٍغى. داألدٌاٌو ضارج زطٍ.وذرتٍح عًهًانراتعح ب

عذي صانر. دانرالوج وانسفععذي صانر. دانرالوج وانسفعَادٌح يسًذ. وانُسىَادٌح يسًذ. وانُسىاألونى أ

َادٌح يسًذ. وانُسىَادٌح يسًذ. وانُسىعذي صانر. دانرالوج وانسفععذي صانر. دانرالوج وانسفعاألونى ب

عذي صانر. دانرالوج وانسفعيرذضى خىاد. و.أفمه األزىال انشخصٍحأزًذ خاضى. وانصرفيرذضى خىاد. و.أفمه األزىال انشخصٍحيرذضى خىاد. و.أفمه األزىال انشخصٍحانثاٍَح أ

يرذضى خىاد. و.أفمه األزىال انشخصٍحعذي صانر. دانرالوج وانسفعيرذضى خىاد. و.أفمه األزىال انشخصٍحيرذضى خىاد. و.أفمه األزىال انشخصٍحأزًذ خاضى. وانصرفانثاٍَح ب

عهً ضاخد. دلىاعذ انرالوجرلٍح يسًذ. و.وانُسىرلٍح يسًذ. و.وانُسىانثانثح أ

عهً ضاخد. دلىاعذ انرالوجرلٍح يسًذ. و.وانُسىرلٍح يسًذ. و.وانُسىانثانثح ب

أصىل انفمهأصىل انفمهعهً ضاخد. دلىاعذ انرالوجعهً ضاخد. دلىاعذ انرالوجانراتعح أ

أصىل انفمهأصىل انفمهعهً ضاخد. دلىاعذ انرالوجعهً ضاخد. دلىاعذ انرالوجانراتعح ب

زكًد خارذ. دفمه انعثاداخعهً زًسج. دانًُطكيسًذ عثذ انثالً. وانساضثاخيسًذ عثذ انثالً. وانساضثاخيُاف. و.ويذخم نذراضح انشرٌعحيُاف. و.ويذخم نذراضح انشرٌعحب+ األونى أ 

َىر خًعح. و.وعهى َفص انًُىَىر خًعح. و.وعهى َفص انًُىو ضارج زطٍ.واإلدارج واإلضشرافو ضارج زطٍ.واإلدارج واإلضشرافيهُذ عثذ انرزاق. و.وانثالغحيهُذ عثذ انرزاق. و.وانثالغحب+ انثاٍَح أ 

َثٍم كاظى. دطرائك ذذرٌصَثٍم كاظى. دطرائك ذذرٌصشروق يسطٍ. دانثالغحشروق يسطٍ. دانثالغحعثذ انثاضظ خهٍم. دانسذٌث انرسهٍهًعثذ انثاضظ خهٍم. دانسذٌث انرسهٍهًانثانثح أ

َثٍم كاظى. دطرائك ذذرٌصَثٍم كاظى. دطرائك ذذرٌصعثذ انثاضظ خهٍم. دانسذٌث انرسهٍهًعثذ انثاضظ خهٍم. دانسذٌث انرسهٍهًشروق يسطٍ. دانثالغحشروق يسطٍ. دانثالغحانثانثح ب

أزًذ فرج. دانُظى اإلضاليٍحأزًذ فرج. دانُظى اإلضاليٍحب+ انراتعح أ 

و ضارج زطٍ.وأضص ذرتٍحو ضارج زطٍ.وأضص ذرتٍحزطٍ شعثاٌ. و.وعهى انُفص انررتىيزطٍ شعثاٌ. و.وعهى انُفص انررتىيأزًذ داخم. و.وزمىق اإلَطاٌأزًذ داخم. و.وزمىق اإلَطاٌب+ األونى أ 

أزًذ هاشى. وEأزًذ هاشى. وEيسًذ عثذ انثالً. وانساضثاخيسًذ عثذ انثالً. وانساضثاخأزًذ فرج. دانطٍرج انُثىٌحأزًذ فرج. دانطٍرج انُثىٌحب+ انثاٍَح أ 

لاضى عثاش. ديُاهح انًفطرٌٍلاضى عثاش. ديُاهح انًفطرٌٍأٌاد عثذ انسطٍٍ. دفمه انًعايالخأٌاد عثذ انسطٍٍ. دفمه انًعايالخانثانثح أ

لاضى عثاش. ديُاهح انًفطرٌٍلاضى عثاش. ديُاهح انًفطرٌٍأٌاد عثذ انسطٍٍ. دفمه انًعايالخأٌاد عثذ انسطٍٍ. دفمه انًعايالخانثانثح ب

َطرٌٍ يسًذ. و.وانمٍاش وذمىٌىَطرٌٍ يسًذ. و.وانمٍاش وذمىٌىكًال زًادي. دأضانٍة انرفطٍركًال زًادي. دأضانٍة انرفطٍرب+ انراتعح أ 

(انذراضح انصثازٍح) 2022-2021خذول انًساضراخ األضثىعً نمطى عهىو انمرآٌ وانررتٍح اإلضاليٍح نهعاو انذراضً 
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