
رياضيات/صباحي/ المرحلة االولى

إٌرُجحاعُ اٌطاٌةخ

ٔاجخاترهاي عؼُذ ػثذ اٌؼثاط ِظٍى1َ

اترهاي ػٍٍ داجُ تشَذ2ٌ

ٔاجخادّذ جاعُ جاتش ِذّذ3

ِىًّادّذ رَاب دتٓ جثش4

غائة ساعةادّذ طشاس غأُ ذاِىي5

ٔاجخادّذ ػثاط ٌفره عاجد6

ادّذ وشَُ جذوع اعىد7

ٔاجخادّذ ِهذٌ فاخش تٕاٌ ػثاط 8

ِىًّادّذ َىعف جثاس فاٌخ 9

ٔاجخاصهاس َىٔظ ٔجُ ػثذ دّىد 10

ٔاجخاعشاء آُِ طاٌة ػُغ11ً

ٔاجخاعشاء ػٍٍ ِذّذ جاع12ُ

ِىًّاعشاء ٔىسٌ ِذّذ ػثذ اٌذغ13ُٓ

ٔاجخالثاي دغٓ ػثذ اٌجًٍُ فاضً 14

ٔاجخالثاي صثاح دغٓ ِهذٌ 15

ٔاجخاَ اٌثُٕٓ ذذغُٓ ٔاصش ػثذ هللا16

ٔاجخاُِش دغُٓ ػطىاْ غشوا17ْ

ٔاجخاُِش دودٍ ِؼُذٌ واٌٍ 18

ِىًّاَاخ جهاد ِىٍ ِجُذ19

ِىًّاَاخ واظُ ػثاط ػثذ إٌث20ٍ

ٔاجخاَّاْ خضُش ػثذ اٌذُّذ ِذّذ21

ِىًّاَّاْ صادق ػثذ االِاَ ػثذ اٌىهاب 22

ٔاجخاَّاْ ػثذ اٌخاٌك ٔىسٌ ػثاط23

إتشاهُُ واظُ ِذّذ دغ24ُٓ

ِىًّتالش دُّذ جثش ٔضاي25

ٔاجخترىي سَاض جاعُ ِذّذ26

ِىًّتٍمُظ فاضً دىُُ خٍُفح27

ِىًّتهاء اٌذَٓ فُصً غاصٌ هاؽ28ُ

ِىًّذثاسن ٔىسٌ ػثاط خضُش29

ٔاجخجاعُ ِذّذ ػثذ اٌغُذ ػثاط30

ِىًّجاعُ ِذّذ ِهذٌ ػثُذ31

جشاح ادّذ هاؽُ صثاح32

ِىًّجّاي ٔاظش ػثذ اٌجثاس ِؼرىق33

ٔاجخجىاهش لُظ خضش ػّشا34ْ

ٔاجخدغٓ جًٍُ ؽٕىْ ٔصاس35

ٔاجخدغٓ دغُٓ ػالج عؼذ36

ِىًّدغُٕٓ تذْ جثاس ٔاَف37

ٔاجخدغُٓ إتشاهُُ ػثذ اٌذغٓ دىي38



ٔاجخدغُٓ صذاَ ػثذ اٌشدّٓ ِأغ39

ٔاجخدغُٓ ػاِش ػثذ هللا ٔؼُّه40

غائة ساعةدغُٓ ػثذ اٌذٍ عُٕذ ِذّذ41

ِىًّدغُٓ ػثذ هللا ٔجُ ػٍىى 42

دغُٓ ػمًُ جثاس ػثاط 43

دغُٓ ػٍٍ ثجًُ دغ44ُٓ

دغُٓ ػٍٍ دثاٌح ِذّذ 45

ٔاجخدغُٓ ػٍٍ ػثذ اٌجًٍُ ػاؽىس46

ِىًّدغُٓ ِذّذ طاهش ِؾهذ47

ِىًّدغُٓ ِغُش وؼُذ عٍطا48ْ

ِىًّدّضج هاؽُ صوَذ دغ49ُٓ

دّىد سِضاْ ػثذ سع50ٓ

ِىًّدىساء جىاد ػثذ اٌىاظُ ػثذ اٌّذغ51ٓ

ٔاجخدىساء ػثذ اٌشصاق واظُ ِذّذ52

ِىًّدُذس إتشاهُُ دّىد ثاِش 53

ٔاجخدُذس واظُ جثش فُشوص 54

دػاء جًُّ جًٍُ جاتش55

غائة ساعةسدُُ ػثاط طاٌة صَاسج 56

ٔاجخسصاْ ادّذ دغُٓ غاو57ٌ

سعىي ػثذ اٌؼثاط ؽاهش طاهش 58

ِىًّسعىي ػذٔاْ صمش دٍثىط59

ٔاجخسضا ضُذاْ خضُش ػثاط60

ٔاجخسلُح صالح خشَثظ فاٌخ61

سلُح ػثذ اٌثاعظ ػثذ اٌثالٍ ػثذ هللا62

ٔاجخسواء ػٍٍ ػّشاْ ػ63ٍٍ

ٔاجخصهشاء دُذس ػثذ اٌذغُٓ ِذّذ64

ٔاجخصهشاء ساضٍ خٍف خطاس65

صهشاء صفاء ٔىسٌ دغُٓ 66

صهشاء ػثذ االُِش جاعُ ِذّذ 67

ِىًّصهشاء ٔاجخ هادٌ طاهش68

ِىًّصهشج واظُ ٔاجٍ ػثذ اٌىادذ69

ٔاجخصَٕة ادّذ جاعُ ِذّىد70

ِىًّصَٕة تؾُش صثُخ صذ71ٓ

ِىًّصَٕة عؼذ ػثذ اٌشعىي وش72َُ

ِىًّصَٕة طؼّح جؼفش فُاض 73

ِىًّصَٕة ػثذ اٌشضا ػٍٍ واظ74ُ

ٔاجخصَٕة ِذغٓ ٌؼُىط ػىف75ٍ

ِىًّصَٕة ِىعً ػثذ اٌثالٍ ػثذ اٌىهاب76

ٔاجخصَٕة ّٔش ػثذاٌذغُٓ ػٍٍ 77

ِىًّصَٕح جثاس ساضٍ ِذّذ78

ِىًّعاسج ادّذ ػُغً ػثذ هللا79



ِىًّعاسج ثائش ثاِش دغ80ُٓ

عاسج ػّاد ػثذ االِاَ ػثذ اٌىش81َُ

ٔاجخعاسج لاعُ ِٕصىس ِىع82ً

عجاد ػثذ اٌذغُٓ صثشٌ عٍّا83ْ

ٔاجخعجاد ِذّذ خٍف جاتش84

ٔاجخعجً عراس سِضاْ جثاس85

ِىًّعذش ػثذ اٌذغُٓ جؼفش ػثذ هللا86

ٔاجخعشاج دغىْ ادهاَ ِذّذ87

ِىًّعؼذ لُظ واظُ ِظٍىَ 88

ٔاجخعُف اٌذَٓ عراس هُالْ ِذغٓ 89

ٔاجخؽزي ػثذ اٌجثاس خٍف تأٍ 90

ؽشف اٌذَٓ ِىعً ؽشف ػُغ91ً

ِىًّؽّظ دغُٓ ٔؼُُ ِىع92ً

ٔاجخؽهذ ػثاط ِىٍ ساض93ٍ

ٔاجخؽهذ ػٍٍ ِذغٓ ػاؽىس94

ٔاجخؽىن ِذّذ ػٍٍ ِذّذ95

ِىًّصفا ػثذ اٌجثاس ِٕصىس ػثذ اٌؼضَض 96

ٔاجخصفاء ػثذ اٌمادس ادّذ واغذ97

ٔاجخػاٌُح ػثذ اٌصادة ساضٍ ػٍٍ 98

ِىًّػثاط ػذاٌ ٔؾٍّ ػزَة99

ٔاجخػثاط ػمًُ ػثذ اٌجًٍُ ػثذ اٌشعىي100

ػثاط ِصطفً صهُش صاٌخ 101

ػثذ اٌذغُٓ جؼفش ػثذ دغ102ٓ

ِىًّػثذ هللا ػذٔاْ عٍّاْ ٌطُف103

ٔاجخػثذ هللا فاضً دغُٓ ػ104ٍٍ

ِىًّػثذ اٌهادٌ ِذّذ جاعُ واظُ 105

ِىًّػثّاْ ػذٔاْ خًٍُ َذ106ًُ

ٔاجخػمٍُح ػثذ اٌشدّٓ دٕؾً فٍُخ 107

ػٍٍ جاعة ػثاط طاهش108

ِىًّػٍٍ دغٓ عاجد ِضتا109ْ

ٔاجخػٍٍ دغٓ ػٍٍ فاٌخ110

ِىًّػٍٍ دغىٍٔ ػطُح ِذّذ111

ِىًّػٍٍ دغُٓ عراس هىَذ112ٌ

ِىًّػٍٍ دغُٓ ػٍٍ دّىد 113

ٔاجخػٍٍ دُّذ ػثذ اٌىهاب ػثىد114

ٔاجخػٍٍ صَاد خٍف ػ115ٍٍ

ٔاجخػٍٍ ػثذ اٌىشَُ ػثذ اٌغٍٕ عا116ٌُ

ِىًّػٍٍ لادس ِهذٌ لاع117ُ

ِىًّػهىد فالح دافع جاتش118

ٔاجخغذَش إتشاهُُ طؼّح ؽهاب119

ٔاجخغذَش ذىفُك ِذّذ داج120ٍ



غصىْ لادس ػثذ االِاَ ػثُذ 121

ِىًّفاطّح ادّذ لاعُ ادّذ122

ٔاجخفاطّح آُِ ػثذ اٌىادذ ِثاسن 123

ٔاجخفاطّح جىاد ِذّذ داج124ٍ

ِىًّفاطّح ػادي َؼمىب ِذّذ ا125ُِٓ

ِىًّفاطّح ػٍٍ واظُ ِذُغ126ٓ

ٔاجخفاطّح واظُ جًٍُ ِهذ127ٌ

ٔاجخفاطّح هادٌ صاٌخ ِىع128ً

ِىًّفؤاد جىاد دغُٓ ػٍُى129ٌ

وشاس ِهذٌ ػٍٍ جثش130

ِىًّوشَُ عاٌُ خُّظ واصذ131

ٔاجخوىثش ػذٔاْ إتشاهُُ واظ132ُ

ٔاجخوىثش ػٍٍ َؼمىب َىعف133

ٔاجخًٌٍُ ٌفره تذس عىَذ134

ِذّذ تاعً طؼّح خُاي 135

ِىًِّذّذ جثاس ِذاسب داه136ُ

ِىًِّذّذ ػٍٍ واظُ ِىعً خشاتح137

ِىًِّذّذ فائض عؼىد ِذُٕح138

ِىًِّذّذ واظُ ِهذٌ جاع139ُ

ِىًِّذّىد خًٍُ ػثذ اٌخاٌك اعىد140

ٔاجخِذّىد ػذٔاْ إتشاهُُ واظ141ُ

ٔاجخِشذضً ػثاط جثاس ِذّذ 142

ِشذضً ِغٍُ ِٕخٍ ٔاصش 143

ٔاجخِشوج ُِثُ ػٍٍ إعّاػًُ 144

ِشَُ اوط ِجُذ ػثذ هللا145

ِىًِّشَُ تؾُش خٍف جاتش 146

ٔاجخِشَُ سَاض إتشاهُُ ساض147ٍ

ِىًِّشَُ عراس جثاس تؾاسج148

غائة ساعةِشَُ هاؽُ ِذّذ ػٍىا149ْ

ِغٍُ ساجٍ جاعُ تشد150ٌ

ِغٍُ صثاح عاٌُ  151

ِىًِّغٍُ ػثاط ِٕىْ رَاب    152

ِصطفً صادق جؼفش ػج153ًُ

ٔاجخِصطفً وٌُذ خًٍُ إتشاهُُ 154

ِٕاس جاعُ َىٔظ صَاسج155

ٔاجخِٕرظش ٔىسٌ ِشداْ ِذُغٓ 156

ٔاجخِهذٌ صثُخ ػىَذ سِا157َ

ِىًِّهذٌ ػُاي جاعُ ِىع158ً

ِىًِّىعً دغُٓ صِاَ عٍّا159ْ

ِىًُِّؼاد خّاط ػىاد جثُش160

ٔاجخٔثأ لُظ ػشاس ِش161ٌ



ِىًّٔثأ ِذّذ ضشب ؽؼثا162ْ

ِىًّٔشجظ ِاجذ جًٍُ ِهذ163ٌ

ِىًّٔها ِؼار ؽاوش ِصطف164ً

ٔاجخٔهٍح اػضة ِٕصىس صسصوس165

ِىًّٔىس اٌهذي دغٓ ػثاط جؼفش166

ِىًّٔىس اٌهذي سضا دغُٓ ػٍىا167ْ

ِىًّٔىس ػثذ اٌىشَُ ؽؼثاْ ُِش 168

ٔاجخٔىس ػالء ػثذ اٌذغُٓ ِذّذ دغ169ُٓ

ِىًّٔىس غائة دُّذ ػ170ٍٍ

ٔاجخٔىس ِذّذ ػٍٍ فاٌخ دغ171ُٓ

ِىًّٔىس ٔؼّح إتشاهُُ سؽ172ُ

ٔىسط ودُذ عاٌُ ِذّذ 173

ٔاجخهاجش واظُ ػٍٍ دُذس 174

ِىًّهثح ٔؼّح ٔاصش ػثذ اٌذغ175ُٓ

ِىًّهذي ػصاَ ِذغٓ صاج176ٍ

ِىًّهذًَ ػثذ لاعُ جاتش177

ٔاجخوداد خضش أرُؼ ػطىا178ْ

ِىًّوسود ػثذ اٌذغُٓ عٍّاْ ػثذ اٌذغ179ٓ

ٔاجخوفاء ضاَف ودؼ ِغُش180

غائة ساعةَاعُّٓ ِٕصىس ؽشؽاب دتُظ181

ٔاجخَغشي ػّشاْ دٕىْ دغ182ُٓ

ِىًّ(ِغائٍ)صَٕة ِٕاف ثاِش ِذغٓ 1

ٔاجخ(ِغائٍ)ؽهذ ادّذ سؽه ػثذ اٌغُذ  2

ِىًّ(ِغائٍ)ِشوج واثك فشاط ػىدج   3

ِىًّ(ِغائٍ)ٔىسج ِأغ جثاس ػىدج  4

ٔاجخ(ع)اتشاس طاهش دغاْ داؽىػ 1

ِىًّ(ع)اَ اٌثُٕٓ ػثذ اٌصادة ػثذ اٌضهشج ػثذ اٌصادة 2

ٔاجخ(ع)اَالف سػذ دغٓ عٍّاْ 3

ٔاجخ(ع)جٕاخ خضش ػثاط دّىد  4

ٔاجخ(س) (ع)جُهاْ عُّش ِرأٍ داٍِ 5

ٔاجخ(ع )دغُٓ ػٍٍ طشفه ِخٍُف 6

ٔاجخ(ع)صهشاء دُذس ػٍٍ ِذّذ 7

ِىًّ(ع)صهشاء الصَ ػىدج تشَذٌ 8

ٔاجخ(ع)صَٕة ِذّذ دّذ دغُٓ 9

ٔاجخ(ع)صَٕة َاعُٓ خضش دغُٓ 10

ٔاجخ(ع)عُف اٌذَٓ عُّش داِذ رتُخ 11

ٔاجخ(ع)ػال ػثذ هللا جؼفش عٍطاْ  12

ِىًّ(ع)فاطّح ػثذ اٌشدُُ جاتش عاٌُ 13

ِىًّ (ع)واظُ ٔؼّح ػُغً دغُٓ 14

اٌّغرضافىْ

اٌؼاتشوْ



ِىًّ(ع)ٌُّاء ػثاط صُاح ػثذ اٌّذغ15ٓ

ٔاجخ(ع)ِاسَه فائك لاعُ ظاهش 16

ِىًّ(ع)ِذّذ واظُ ػثذ اٌذغٓ فالح 17

ِىًّ(ع)وعٓ ِاجذ ٔؼُُ ػثذ ػٍٍ 18



رياضيات/مسائي/المرحلة االولى

إٌر١جحاضُ اٌطاٌةخ

ِىًّاترا١ُ٘ ج١ًٍ صث١خ ِط١ر1

ِىًّادّض ػٍٟ ٔٛرٞ ػ2ٍٟ

ادّض ٔاظُ ػاوٛي دّاصٞ 3

ادّض ٔٛرٞ ػث١ض ضثٙاْ 4

ِىًّاضراء ضؼض د١ّض دط5ٓ١

ِىًّأضّاء ػثض اٌٛصٚص ػثض هللا ػثض اٌجثار6

ِىًّاضّاء ػثض ِطٍُ ػثض االِاَ ضٙر 7

ِىًّاٌثرٛي ِصطفٝ واظُ ػثض هللا8

ِىًّاٌذطٓ ١٘ثُ ِصطفٝ ػثض اٌٛادض9

اَ اٌث١ٕٓ ِؤ٠ض ٠ٛضف سض١ر 10

ِىًّإِح ٠اض١ٓ ِذّٛص دط11ٓ١

ا١ِّٗ ػٍٟ دط١ٓ ضٍطاْ  12

ٔاجخأؼاَ ػٛاص ػٍٟ غىرا13ْ

ِىًّا٠اخ ادّض ػثض اٌطرار ػثض إٌث14ٟ

ا٠اخ ػثض اٌذ١ّض طؼّح واظُ 15

ِىًّا٠ح ٔاظُ دّٛص ض١ّر16

ِىًّتضٚر ػٍٟ ِذ١طٓ صّض17

تالي اصر٠ص دطٓ ػٛصج 18

ِىًّذثارن راٟ٘ داذُ صٛالؽ19

ج١ٙاْ ػاغٛر ٔاصر ػٍٟ  20

دازَ ادّض جاضُ دطْٛ  21

ِىًّدثا٠ة دّضٞ دافع غث١ة22

ِىًّدطٓ ػٍٟ ف١اض زا٠ر23

ٔاجخدطٓ ٌفرٗ دط١ٓ ص١ٕز24

دط١ٓ ثج١ً ضاٌُ ػا٠س  25

دط١ٓ ج١ًٍ ٔؼ١ُ ػٍٟ  26

ِىًّدط١ٓ ضؼٛص سفٟ ٚصاٞ  27

ِىًّدط١ٓ ػثض اٌس٘رج ٔاٟ٘ ِٕصٛر28

ِىًّدط١ٓ ػٍٟ ور٠ُ جاض29ُ

د١ّض فا٠س غفه رضرُ  30

ِىًّد١ٕٓ اضؼض ٚرٚاظ فاض31ً

د١ٕٓ ػثض إٌثٟ صاصق ػثٛص 32

د١ٕٓ فالح ِذّض جاضُ  33

ِىًّد١ٕٓ ٠ؼرب ِذّض صاصق إضّاػ34ً١

ِىًّدٛراء ور٠ُ ػثاش ٠ذ35ٝ١

د١ضر ػثض اٌىر٠ُ جاضُ ػثض اٌرضا 36

د١ضر ِذّض غٕاْ جؼفر  37

س١ًٍ ػثض اٌثاضظ ػثض اٌّج١ض س38ً١ٍ



ِىًّصا١ٌا واظُ ػثاش ض١غُ 39

ِىًّصػاء ِذّض طارق ػثاش40

ٔاجخصػاء ِذّض ِض٠شٓ ِج١ض41

رضً ػٍٟ دّٛص تٍٙٛي  42

ِىًّز٘راء اضؼض ٌؼ١ثٟ ػٍٛا43ْ

ِىًّز٘راء دط١ٓ ػٍٟ ٔاصر44

ز٘راء ضرار جثار سر٠ثظ  45

ِىًّز٘راء ػٍٟ ٔاصر ِذّض46

ِىًّز٘راء ػ١طٝ د١ّض صاٌخ47

ِىًّز٘راء ف١صً ِؼ١ضٞ ِذط48ٓ

ِىًّز٠ٕة ا١ِٓ غٍع ٘الي49

ِىًّز٠ٕة دطٓ ٔجُ ػثض هللا50

ٔاجخز٠ٕة واظُ ط١ٍة سصاف51

ز٠ٕة ِٕاف ثاِر ِذطٓ 52

ز٠ٕة ٔٙاي جاضة جاضُ    53

ضارج د١ّض واظُ دّاص  54

ٔاجخضارج رػض جاضة د١ضر55

ضارج رػض ضاٌُ ص٠ٚرٞ 56

ضجاص ٠اض١ٓ طٗ دط١ٓ  57

ِىًّضرٜ ض١ّر رد١ُ ػثٛص58

ضٙا ػثض اٌىاظُ ػثٛص واظُ 59

ٔاجخضٙاَ ػثض اٌٛصٚص ِش١ٍف ضٛاص60ٞ

ِىًّضٙر دطٓ ِاٌه ػثض اٌصادة61

ِىًّضٛزاْ ِصطفٝ واظُ ٠اض62ٓ١

راضةغٙض ادّض رغه ػثض اٌط١ض  63

ٔاجخغٙض ثاتد ػثض اٌشاٌك ِاٌه64

ِىًّصاصق ور٠ُ واظُ ِذّض65

صثاح سٍف جؼفر ػٍٟ    66

ِىًّصضاَ ٔؼّح إترا١ُ٘ رغ67ُ

ِىًّػثاش سٍف ػثض اٌٙاصٞ دط١ٓ 68

ِىًّػثاش ػاصي طاٌة واظ69ُ

ِىًّػثض اٌرزاق زوٟ ػثض هللا دط70ٓ

ِىًّػثض اٌطرار سض١ر ٔؼ١ّٗ ٘ا٠ص71

ِىًّػثض هللا ل١ص ر٠طاْ ثاِر  72

ٔاجخػم١ً غراص ِٙضٞ صاٌخ 73

ٔاجخػٍٟ ادّض ٔاصر ِذّٛص74

ِىًّػٍٟ اصر٠ص دطٓ ػٛصج 75

ٔاجخػٍٟ ز٠ض سٍف غؼ١ة76

ِىًّػٍٟ ػضٔاْ واًِ ػثض اٌرضا77

ِىًّػٍٟ ور٠ُ واظُ ػ78ٍٟ

ِىًّػٍٟ ِذطٓ جثار ضا79ٌُ



غائة راضةػٍٟ ٔاظُ ج١ًٍ ػٛص80ٖ

ػّر ٌؤٞ ػٍٟ ِذّٛص  81

ِىًّغض٠ر ِذّض تالر ِذّض82

ِىًّفاطّح دطٓ ف١اض صا٠ز83

فاطّح ضاِٟ ػٍٟ راغض  84

ِىًّفاطّح ِذّٛص ترغٛز طا٘ر 85

فراش ضالَ صاٚص جٍٛب  86

فرلاْ ٚصٟ رضٛي ػثض اٌذط87ٓ

ِىًّفٙض ضاٌُ صغر اضّار88ٞ

واظُ جٛاص ػثض اٌج١ًٍ ٔؼاش  89

ورار رغ١ض ػٛض واظ90ُ

ِىًّورار ػثض اال١ِر غض٠ر ص١ادٟ 91

غائة راضةورار ػٍٟ ٌفرٗ ٠اضر92

ِىًّوفاح ِذّض دطاب ػثض هللا93

غائة راضةٌٌٖٛٛ وّاي ج١ًّ ِط94ٍُ

ِى١ًٌٍّٝ ر٠اض ِذّض ضٙر 95

ِىًِّذّض ذمٟ صثاح ػ١ضاْ دّٛص  96

ِىًِّذّض رغ١ض دط١ٓ ِٕػض97

ٔاجخِذّض ضاٌُ دطٓ صث١خ   98

ِىًِّذّض صفاء دط١ٓ غأُ  99

غائة راضةِذّض ػاِر تر٠غع دّٛص100

ِىًِّذّض ػثض األ١ِر ِذّض ٔج101ُ

ِذّض ػثض اٌذٟ ِذّض لاضُ  102

ِىًِّذّض ػثض اٌرضا ػثض هللا جٛ٘ر  103

ِىًِّذّض ١ِثُ ِذ١ً ٔاض104ٟ

ِىًِّراَ دط١ٓ ػٍٟ وذ١ٛظ105

غائة راضةِرذضٝ دط١ٓ ِذّض ػثض اٌصّض 106

ِىًِّرذضٝ دط١ٓ ِٙضٞ ٌفر107ٗ

ِرٚج ٚاثك فراش ػٛصج  108

ِىًِّر٠ُ ٠ٛضف ٌفرٗ وٕؼا109ْ

ِصطفٝ ٌط١ف ِذّض ٘اغُ  110

ِٙضٞ ١ِثُ ػثض اٌىر٠ُ سٍف  111

١ِثُ ف١صً ِٕض٠ً دث١ة112

راضةٔثأ صالح ِٙضٞ ٘اص113ٞ

غائة راضةٔثأ ػثض هللا غاٚٞ ٠اض114ٓ١

ٔاجخٔثأ ِطٍُ ِذّض ػثض اٌس٘رج 115

ٔٛر اٌٙضٜ ِذّض جثار دّض  116

ٔٛر صاصق ِاجض سٍف 117

ِىًّٔٛر ػالء س١رٞ الز118َ

ٔاجخٔٛر ٚد١ض ضؼ١ض رغ١ض  119

ِىًّٔٛراْ ػثض هللا داِض ػثض هللا120



ٔٛرٖ ِأغ جثار ػٛصج 121

ٔاجخٔٛف ِذّض فارش ِٕٛر122

٘اجر صفاء ػثض اٌطرار ادّض 123

٘اصٞ ضٍّاْ سٍف ضٍطاْ  124

ِىًّ٘اصٞ ٠اض١ٓ ِذّٛص دط125ٓ١

ٔاجخ٘ض٠ر ػضٔاْ ِأغ ٔاصر  126

ِىًّٚجضاْ غطاْ دّٛص جاض127ُ

ٔاجخ١ٌٚض ػثض اٌصادة ػثّاْ ضٍّا128ْ

ِى٠ًّٛضف ِازْ صاٚص ِذّٛص129

ٔاجخ(ع)ادّض فؤاص ِىٟ صاٌخ 1

ٔاجخ(ع)ادّض واًِ فاضً ػثاش  2

ٔاجخ(ع)اضراء اِجض ػثض هللا ض١ّر 3

ٔاجخ(ع)اورَ ػم١ً صثرٞ دط١ٓ 4

ٔاجخ(ع)إٌّرظر ِٙضٞ واًِ ٌؼ١ثٟ  5

ٔاجخ(ع)ترٛي ٠ٛضف ٠ؼمٛب ػثض اٌط١ض  6

ِىًّ(ع)جٛاص واظُ فاٌخ تر٠غع  7

ٔاجخ(ع)دط١ٓ دطٓ جثار دطٓ  8

ٔاجخ(ع)دط١ٓ زاًِ ِطر وٛغاْ  9

ٔاجخ(ع)دٛرٞ ػٍٟ ػثض اٌشاٌك ِؼرٛق  10

ِىًّ(ع)د١ضر ِذّض ػثض اٌصادة جاضُ  11

ِىًّ(ع)صػاء ػٍٟ زغ١ر ٌؼ١ثٟ  12

ٔاجخ(ع)ز٠ٓ اٌؼاتض٠ٓ ثج١ً واظُ فٙض  13

ٔاجخ(ع)ضارج ٠ؼمٛب أدّض ػالٚٞ  14

ٔاجخ(ع)ضجاص ادّض ٌِٛٝ ػثض اٌط١ض  15

ٔاجخ(ع)ػثاش ػثض هللا دطٓ ِٕاذٟ  16

ٔاجخ(ع)ػثض هللا اضؼض س١ْٛ ػث١ض  17

ٔاجخ(ع)ػم١ً واظُ ِطػر دطٓ  18

ِىًّ(ع)ػّار جاتر ػثض اٌذط١ٓ ػثض اٌؼٍٟ  19

ٔاجخ(ع)ِجرثٝ دط١ٓ ػٍٟ ٔاصر  20

ِىًّ(ع)ِجرثٝ ػّاص ِصطفٝ ٌفرٗ  21

ٔاجخ(ع)ِذّض تالر ساٌض ز١٘ر زاجٟ  22

ٔاجخ(ع)ِذّٛص ِؼرٛن ضثرٟ دث١ة  23

راضة(ع)ِرذضٝ ِذّض ػثض اٌشاٌك ػٍٟ 24

ٔاجخ(ع)ٔثأ ِذّٛص دطٓ ػٍٟ   25

ٔاجخ(ع)ٔٛر اٌٙضٜ ذذط١ٓ ٔجُ  ػثض  26

ٔاجخ(ع)٘اغُ ِذّض ٠ؼمٛب ٠ٛضف  27

ٔاجخ(ع)٘اٌح جؼفر ػثض اٌثارٞ ػٍٟ  28

ٔاجخ(ع)٘ثح ِج١ض راضٟ ٔجُ  29

ٔاجخ(ع)٠ٛضف ٠ؼمٛب ٠ٛضف غ١اع  30

اٌؼاترْٚ



رياضيات/صباحي/المرحلة الثالثة 

انُرٛجحاعى انطانةخ

يكًماتشاس جثاس عانى صْٛش1

يكًماتشاس صثش٘ دغٍٛ شثٛة2

يكًمادالو َاصش ػٛغٗ دغ3ٍٛ

ساعةادًذ تذٚش طاسػ غانٙ 4

يكًمادًذ َجى ػثذ هللا جاتش 5

يكًمادٚاٌ فانخ عانى شُٛشم6

َاجخاعشاء جٕدج تشٛش شٛاع 7

َاجخاعؼذ ْاد٘ ػثذ انثاس٘ يضْش8

يكًماعًاء يٓذ٘ صانخ دغٍٛ 9

َاجخاالء ْشاو فاضم ػثاط10

َاجخايال اٚاد خضٛش تذٚش  11

َاجخاياَٙ ػثذ انشدًٍ ػثذ انشصاق ػه12ٙ

يكًمايُح كاظى عانى ػثذ انغٛذ 13

ساعةايُٛح ػثذ هللا طّ ػثذ انْٕاب 14

َاجخاَرظاس يؤٚذ دغٍٛ ػثذ انذغ15ٍ

ساعةاٚاخ ػهٙ تُا٘ داخم   16

َاجخاٚاخ يصطفٗ اتٕ انٓٛم جٓهٕل17

َاجخاٚالف فخش٘ جاعى يذًذ 18

َاجختالش ػثذ انذغٍٛ اعذاق طؼًح19

َاجختاٌ صانخ ػثذ انمادس ػزاس20٘

يكًمتذٔس ضٛاء دغٍٛ ػثذ هللا21

َاجختذٔس كايم عثرٙ ػثذ هللا22

تشٛش َاٚف إتشاْٛى صانخ 23

َاجختٛادس كشٚى ػثذ انضْشج داخم24

يكًمتٛذاء يذٍٚ دًٕد ثايش  25

َاجخذٕفٛك ػثذ االيٛش يفرٍ يُصٕس26

يكًمدغٍ غاص٘ خٛش هللا ادًذ27

ساعةدغٍ فالح يٓذ٘ يذًذ 28

يكًمدغٍ كطايٙ طاْش داذى 29

َاجخدغٍٛ جاعى رْة دًٛذ30٘

يكًمدغٍٛ عايٙ شُاٌ سدًٛح 31

َاجخدغٍٛ َؼٛى عهًاٌ دأد32

يكًمدًضج ػثاط ػثذ انضْشج خادو 33

يكًمدٍُٛ ػثذ االيٛش جثاس ادًذ 34

َاجخدٕساء ػثذ انذاٚى اتشاْٛى ػثٛذ35

يكًمدٕساء ػهٙ كايم جاتش 36

يكًمدٛذس عًٛش ػثذ انكشٚى كٛطا37ٌ

يكًمدٛذس يذغٍ ػٕض ػثذ هللا 38

َاجخدػاء يغهى دٛذس تذا39٘



يكًمسداب ػالء ػثذ انشضا دغ40ٍ

يكًمسعم صادق جؼفش صغٛش 41

يكًمسغذ سٚاض ػثذانثالٙ ػثٕد 42

َاجخسلٛح ٚؼمٕب ْاشى يؼرٕن 43

سَذ يذًذ كاظى دثٛة 44

َاجخصْشاء سايٙ كشٚى ػثذ45

يكًمصْشاء ػثذ انكشٚى ػثذ انكاظى ػثذ انمادس46

َاجخصْشاء يذغٍ لاعى طاْش47

يكًمصْشاء يؼذ خٌٕٛ ػثٛذ 48

َاجخصْشاء ْاشى ػثذ انصادة ْاشى 49

َاجخصْشاء ٚؼمٕب ٕٚعف دغ50ٍ

َاجخصْٕس ػثذ انؼظٛى كشٚى غًٛظ51

يكًمصُٚة عًٛش غذٚش يذْهٙ 52

َاجخصُٚة شافغ شُأج فشج 53

ساعةصُٚة غضثاٌ خهف صذٍ 54

يكًمصُٚة فاضم ػثذ انشضا ػثذ 55

َاجخصُٚة كاظى شُراف ػثٕد56

َاجخعاسج ػهٙ صثش٘ كُؼا57ٌ

غائة ساعةعاسج ػًاس جثاس جؼفش 58

يكًمعاسج يٛثاق كاظى دغ59ٍٛ

َاجخعجٗ ػهٙ يذغٍ يذًذ 60

عذٌ ػثذ انؼظٛى فاضم يٛشصج 61

يكًمعهٛى يذغٍ شُٕف د62ٌُٕ

َاجخعًا يذًذ شافٙ ضٛذا63ٌ

ساعةعٛف دايذ يُصٕس ػٛغٗ 64

يكًمشًظ فشاخ ػثذ انذافع ٕٚعف 65

َاجخشٓذ ادًذ ػثذ انشصاق ػثذ انؼضٚض 66

َاجخشٓذ ػثذ انشضا طانة صاجٙ 67

يكًمصاتشٍٚ يذًذ سدٛى تاشظ 68

صادق ٚاعٍٛ ػهٙ دغٍٛ 69

يكًمصثا فانخ كاصذ دتٛظ 70

يكًمصفا صاْش ٕٚعف يذًذ دغٍٛ  71

صالح ػهٙ ػثذ انذغٍ ػثذ ػهٙ  72

َاجخػثاط ػثذ انغادج نفرح ػثذ انشضا73

َاجخػثذ انشدًٍ ػذَاٌ يذًذ ششٚف 74

يكًمػثذ انشدًٍ يذٍٚ دًٕد ثايش 75

َاجخػثذ انؼضٚض ٔصفٙ دغٍٛ يٓذ76٘

َاجخػثذ انًذغٍ ػاذٙ ػثذ انؼضٚض ػثذ انكشٚى  77

يكًمػمٛم ْضل شثٛة ػهٙ 78

يكًمػالء يذاح لاعى صشصش79

َاجخػهٕاٌ ساجٙ ػهٕاٌ عًٛش80



َاجخػهٙ ػادل َٕيٙ جاس هللا 81

َاجخػهٙ ػثذ انذغٍ كاظى كُا82٘ٔ

َاجخػهٙ ػًاد صاتش ػثذ انذغ83ٍ

يكًمػهٙ يٕداٌ شُٛاس َاصش 84

َاجخػهٙ يؤٚذ شاكش ػثاط85

يكًمػهٛاء دٛذس ػثذ انضْشج عهًا86ٌ

يكًمػًاس صثاح ػثذ انذغٍٛ يٓذ٘ 87

يكًمغذٚش جثاس تاشخ يشٛجم88

يكًمغفشاٌ َضاس جاتش خهف 89

َاجخغٛذاء ػٛغٗ يشدأ كُا90ٔ

يكًمفاطًح اعؼذ دشداٌ سْٛف91

َاجخفاطًح انضْشاء دٛذس جاتش ػثذ 92

َاجخفاطًح جؼفش ػضٚض جؼفش93

يكًمفاطًح عانى جاعة يشاس٘ 94

َاجخفاطًح ػٛغٗ جهٛة يُجم95

يكًمفاطًح كًال ػثذ انُثٙ دغٍٛ 96

فذن يذًذ ػثذ انصًذ يذًذ 97

يكًملاعى شاكش لاعى يذًذ98

غائة ساعةلٛظ ػثذ انخضش ْاشى ٔاجذ 99

َاجخكشاس دغٍ خهف دًٛذ100

َاجخكشاس عؼذ يذًذ ػثاط 101

يكًمنطٛفح صانخ ثاَٙ جاعى 102

َاجخنطٛفح َٕس٘ صثٛخ د103ٌُٕ

َاجخنٛهٗ ْٔاب تشٚظ صغهٕل104

يكًميجٛذ دٛذس فاخش يجٛذ105

يكًميذًذ خانذ فشٚذ يذغٍ 106

يكًميذًذ صادق ػثذ انثاس٘ ػثٕد 107

يكًميذًذ ػهٙ سٔٚاٌ خٕٚش 108

يكًميذًذ ػهٙ يذٌ جٕخاٌ ػٛغٗ 109

يكًميذًذ يذغٍ ػثذ انصادة لٛطا110ٌ

يكًميذًذ يشراق ػثذ انٓاد٘ عهًاٌ 111

َاجخيشٔج ػثذ انصًذ ػثذ انغالو ػثٕد112

يكًميشٔج َجف دغٍٛ عُافٙ 113

يكًميشٚى سػذ دغٍٛ جثاس 114

يكًميشٚى ػًاد شايد َجى 115

يغاػذ َؼًح دًذ عًٛخ انشًش٘ 116

يصطفٗ عؼذ يصطفٗ ػهٙ 117

ساعةيُاس انٓذٖ اٚاد دًٕدِ طاْش  118

يكًميُرٓٗ سصاق يطشٔد يهٛخ119

َاجخيٓا جٕاد كاظى ػثذ انُثٙ 120

يكًميٓذ٘ طاْش دًٛذ يفرٍ 121



َاجخيٓذ٘ غفاس ػثذ انمادس تهثٕل 122

ساعةيٓذ٘ يذًذ جاعى دغٍ  123

يكًميُٓذ جاعة سصاق فجش124

َثأ ادًذ تُٛاٌ يٓذ٘  125

ساعةَٕس انٓذٖ ٕٚعف ػثاط دغٍٛ 126

يكًمَٕس كشٚى خضٛش جاتش 127

يكًمَٕس يذًذ ػثذ انشضا ػهٙ 128

يكًمْاد٘ ػثذ انًطهة يٕدٙ ػثذ انُثٙ 129

َاجخْثح دغٍ ػهٙ ضًذ130

يكًمْجشاٌ فهٛخ دغٍ ػثاط131

َاجخْذٖ يذغٍ ػذَاٌ ػثاط132

يكًمْذٖ َاطك ٚذٛٗ ػًاس 133

َاجخْذٚم ػًاد َجى ػثٕد134

يكًمٔعٍ دايذ ػثذ انشضا  135

يكًمٔئاو ػذَاٌ َاصش دكغ136ٍ

َاجخ(ع)ادًذ ػٌٕ اتشاْٛى دغٍٛ 1

َاجخ(ع)اعشاء يذًذ شًخٙ دغٍ 2

يكًم(ع)اياَٙ فٛصم ٚؼمٕب ػضال 3

يكًم(ع)اُٚاط خانذ ػهٙ خهف 4

يكًم(ع)صُٚة دٛذس يذًذ ػهٙ  5

َاجخ (ع)صُٚة يٛثى ػثذانذغٍ صػٛم  6

َاجخ(ع)عاسج ادًذ يذٛغٍ ػثذ ادًذ 7

َاجخ(ع)عاسج صفاء َجى ػثٕد  8

يكًم(ع)عاسج ػًاد عايٙ خضٛش 9

يكًم (ع)عاسِ يذًذ فٛصم َؼٛثش 10

َاجخ (ع)شًٛاء خهٛم إعًاػٛم سيضاٌ 11

َاجخ(ع)شًٛاء ػثذ انشصاق عاس٘ كُٛٓش 12

َاجخ(ع)ػثذ انشدًٍ تُذس شثشو خانذ  13

يكًم(ع)ػالء انذٍٚ ػثذ انشدًٍ عانى ػذا٘ 14

َاجخ(ع)يذًذ يٓذ٘ كاظى دٌُٕ دغاٌ 15

يكًم(ع  )يشٚى اٚاد دغٍ فجش 16

يكًم(ع)َٕس ػثذ هللا عشداٌ صاتظ 17

انؼاتشٌٔ



رياضيات/مسائي/المرحلة الثالثة

انُتُجحاضى انطانةخ

يكًمادًذ عثذ انرزاق شرهاٌ فرج1

يكًمادًذ عثذ انطتار جثار عثذ هللا 2

يكًماركاٌ تشُر ياهىد شُذٌ 3

َاجخاضراء يذًذ عذَاٌ يخىر4

َاجخاالء عثاش جاضى دط5ٍ

َاجخاًٍَ ادًذ عهٍ جاضى6

َاجخجىاد كاظى هُال إتراهُى7

يكًمدطٍُ جثار تاشخ يشُجم 8

َاجخدطٍُ قُص عهٍ خهُم9

يكًمدٍُُ عالء جىاد يذًذ10

يكًمدىراء يرتضً عثذ انىهاب طاهر11

يكًمرقُح كرَى جاضة فانخ12

يكًمزهراء صادق َعًح عه13ٍ

يكًمزَُة اضعذ عثذ انسهرج يسعم 14

يكًمضذٌ نُث عثذ انردًٍ يذًىد 15

راضةشجىٌ عادل دطٍُ غهىو   16

يكًمعسَس داوٌ دُى يجهٍ 17

يكًمعهٍ دطٍُ صادة دوخٍ 18

َاجخعهٍ خُرٌ عثذ انردُى عه19ٍ

َاجخعهٍ َعقىب َىضف شُاع20

يكًمعًار يُثى ادًذ فاخر21

يكًمفاطًح فرداٌ يذًذ عهٍ 22

يكًمفاطًح قاضى جثار عه23ٍ

غائة راضةفاطًح يهذٌ عثذ األيُر صعثر 24

َاجخكرار عادل غادر عرَذش25

َاجخكرار عثذ انكرَى يُصىر جاتر26

َاجخكرار عهٍ يذًذ واد27ٌ

يكًمنًً جثار ادًذ ضهًاٌ 28

يكًمنًُاء صالح يهذٌ دطىٌ 29

يكًميذًذ اضعذ خُر هللا ضهطاٌ 30

يكًميرَى صانخ دطٍ َعًح 31

يكًميرَى صفاء جعفر ادًذ 32

يكًميُايٍُ ضًُر يكٍ ضعُذ 33

يكًمَىر انهذي ادًذ كرَى عثُذ 34

يكًمهثح خضُر عثاش وشُخ35

َاجخهثه ردُى عهُىٌ ادًذ36

َاجخَىضف قُص عهٍ نعُث37ٍ



رياضيات/صباحي/المرحلة الثانية 

إٌر١جحاعُ اٌطاٌةخ

ِىًّاتات١ً طؼّح جّؼح فذا1ٞٚ

ٔاجخاترٙاي ػثاط فذْ وش2ُ٠

اتشاس طا٘ش دغاْ داؽٛػ3

اتشا١ُ٘ ِذّذ ِؾاٞ ٔفظ 4

ِىًّادالَ ػثذ األ١ِش ػثذ هللا دٕظ5ً

ِىًّادّذ إتشا١ُ٘ ؽاوش ِؾذٛف6

ادّذ دغ١ٓ ػثذ اٌض٘شج ػث١ذ 7

ٔاجخادّذ ٔاصش ػثذ اٌذغ١ٓ دّٛد 8

ِىًّاعشاء جثش صاٌخ جاعُ 9

ِىًّاػ١اد ػزاب ػثذ هللا دش٠ج10

ٔاجخالثاي د١ذس ػثذ اٌشصاق ػثذ اٌىش11ُ٠

ِىًّاالء ػض٠ض جّؼح صاٌخ 12

اَ اٌث١ٕٓ ػثذ اٌصادة ػثذ اٌض٘شج ػثذ اٌصادة 13

ٔاجخاَ اٌث١ٕٓ ػثذ إٌثٟ دغ١ٓ ػ14ٍٟ

ٔاجخاِاي تشصاْ ػٍٟ صاٌخ15

ٔاجخاِجذ ِظٍَٛ ِج١ذ د١ّذ16

ساعةا٠اخ ِض٘ش دداَ جثش17

ٔاجخا٠ح جٛاد واظُ عاٌُ 18

ا٠الف سػذ دغٓ عٍّاْ 19

ِىًّا٠ّاْ ِج١ذ صثاس غ20ٍٟ٠ٛ

ِىًّا٠ّاْ ١ٌٚذ ػ١غٝ ٌفر21ٗ

ساعةجاعُ داٚد صسصٚس ِذ٘ٛػ 22

جٕاخ خضش ػثاط دّٛد 23

ِىًّج١ٙاْ ع١ّش ِرأٟ داِٟ 24

ِىًّدغ١ٓ ػٍٟ طشفٗ ِخ١ٍف 25

ٔاجخدغ١ٓ واظُ عٛادٞ ِج26ُٙ

ساعةدغ١ٓ ِاٌخ سعٓ واطغ27

ساعةدغ١ٓ ِاٌه ٚاٚاْ جاتش    28

ِىًّدغ١ٓ ٔاظُ صادق ػثٛد29

ٔاجخدٕاْ ٠اعش ِطشب ف١صً 30

ِىًّد١ٕٓ جالي داخً ٠اع31ٓ١

ِىًّخذ٠جح ػثذ اٌشدّٓ ِشصٚق ػثذ اٌض٘شج32

ٔاجخخذ٠جح ٘اؽُ ػثذ اٌذغ١ٓ خض١ش33

ٔاجخخٍٛد عٍّاْ ػثذ هللا ػث١ذ34

ِىًّدأح ػثذ اٌٍط١ف عاَ ِذّذ 35

ٔاجخدِٛع صثاس دّٛد ػٍٟ 36

ٔاجخستاب داٚد عٍّاْ دّذ37

ٔاجخسجاء ِذّذ سضا جث١ؼ ٘اد38ٞ

ٔاجخسداب ٌفرح إعّاػ١ً ػ١غ39ٝ



سداب ِذّٛد ِج١ذ جشاد 40

ٔاجخسل١ح فاسط ػثذ اٌؼاٌٟ ١ٔغا41ْ

سٚاء ادّذ عاٌُ ف١ٍخ42

ِىًّس٠ُ ١ِثُ ػثذ اٌؾ١ٙذ سِضا43ْ

ِىًّص٘شاء دغ١ٓ جشاد ٌفر44ٗ

ِىًّص٘شاء دغ١ٓ واعة ػٍه45

ص٘شاء د١ذس ػٍٟ ِذّذ46

ٔاجخص٘شاء طاسػ ِض٠ذ دس٠ؼ47ٟ

ٔاجخص٘شاء ػثذ اٌذغ١ٓ س٠غاْ ِؾا48ٞ

ٔاجخص٘شاء ل١ظ ػشاس ِش49ٞ

ساعةص٘شاء الصَ ػٛدج تش٠ذ50ٞ

ٔاجخص٘شاء ٔاصش صغ١ش لاع51ُ

ِىًّص٘شج ظافش إتشا١ُ٘ خ52ً١ٍ

ٔاجخص٘ٛس ٔؼّح ػثذ اٌذغ١ٓ ٔؼ53ُ١

ٔاجخص٠ٕة دغٓ سد١ُ ػث١ذ54

ساعةص٠ٕة د١ذس سد١ُ ػٍٟ  55

ِىًّص٠ٕة خ١ًٍ إعّاػ١ً ػٛدج 56

ِىًّص٠ٕة سافذ ِاجذ ػاؽٛس57

ص٠ٕة ِذّذ دّذ دغ١ٓ 58

ص٠ٕة ٠اع١ٓ خضش دغ١ٓ 59

ِىًّعاسج ٚاثك ٔجُ ػثٛد60

ِىًّعجاد عاٌُ صفش ٘ضتش 61

عجاد ػٛدج ٘اؽُ ِذّذ 62

عذش ػثذ هللا ٔجُ ٠ٛعف 63

ِىًّعٕا ػثذ هللا جؼفش عٍطاْ 64

ٔاجخعٙذ ِذّذ ػثذ اٌذٟ جّؼح 65

ساعةع١ف اٌذ٠ٓ ع١ّش داِذ رت١خ 66

ساعةؽّظ اٌضذٝ ػطا هللا ؽش٘اْ ٔٛاٌح67

ِىًّؽٙذ ِذّذ جؼفش ػثذ اٌٛادذ ػثذ اٌصّذ68

صاتش٠ٓ ػثذ اٌض٘شج جثاس ِذغ69ٓ

ٔاجخصفا دغ١ٓ ػثذ اٌىش٠ُ ِؼرٛق70

ػم١ً عشداْ ٔؼّح ػ١ٍٛٞ 71

ِىًّػال ػثذ هللا جؼفش عٍطاْ 72

ِىًّػالء ادّذ ػثذ اٌجثاس ِٙذٞ 73

ٔاجخػٍٟ دغ١ٓ دغٓ ِخٛس74

ِىًّػٍٟ ػذٔاْ ػثذ اٌؼاٌٟ ٠ٛعف75

ساعةػٍٟ ٌفرٗ ػثذ اٌثاسٞ ساض76ٟ

ٔاجخػٍٟ ٔاصش دغ١ٓ ص١ٛاْ 77

ِىًّػٛاطف ػٍٟ ػثذ ػثذ اٌذغ78ٓ

ٔاجخفاطّح ػثذ اٌشدّٓ جّؼح طؼّح79

ٔاجخفاطّح ػثذ اٌشد١ُ جاتش عا80ٌُ



ِىًّفاطّح ِاجذ د١ّذ ػثذ اٌشضا81

ٔاجخفاطّح ٔاظُ ٘اؽُ داذ82ُ

ٔاجخفاطّح ٔص١ف ِٕذ٠ً ِغؼذ83

ِىًّفاطّح ٚف١ك ػثذ اٌخضش ِذّٛد84

ِىًّواظُ ٔؼّح ػ١غٝ دغ85ٓ١

ٔاجخوٛثش صثاح ع١اب ػٍٛا86ْ

ِى١ًٌّّاء ػثاط ص١اح ػثذ اٌّذغ87ٓ

ِاس٠ٗ فائك لاعُ ظا٘ش 88

ِىًِّراب عؼذ ِج١ذ جاعُ 89

ساعةِذّذ دّادٞ تالدٞ ِذّذ90

ِذّذ واظُ ػثذ اٌذغٓ فالح 91

ِىًِّذّٛد سجة واظُ ِذّٛد92

ِشذضٝ تشٞ خض١ش د١اي 93

(س) (ع)ِشٚج ػادي ػثذ اٌج١ًٍ ػثذ اٌشصاق94

ِىًِّش٠ُ ػثذ اٌذغ١ٓ سدّاْ ػثذ ػ95ٍٟ

ٔاجخِش٠ُ ػٍٟ داجُ تش٠ذٞ 96

ِش٠ُ ٘اؽُ فاضً غأُ 97

ِىًّٔثأ ِذ١غٓ سِضاْ ػثذهللا98

ٔاجخٔشجظ جٛاد ػثذ اٌىاظُ جثاس99

ٔاجخٔٛس دغٓ ػثذاٌض٘شج فضاٌح 100

ِىًّ٘ذٜ إتشا١ُ٘ ِٙذٞ عٍّا101ْ

ٔاجخ٘ذٜ داِذ خٍف عٙش102

ٔاجخ٘ذ٠ً ساضٟ ٘ذ٠ة ِطشٚد103

ٔاجخٕ٘ادٞ عؼ١ذ ػثذ اٌٛ٘اب ص١ٙٛد104

ِىًّٚعٓ ِاجذ ٔؼ١ُ ػثذ ػ105ٍٟ

ٔاجخٚفاء واًِ ٔؾّٟ جشاد106

ٔاجخ٠اع١ّٓ وش٠ُ لاعُ دث١ة107

ٔاجخ٠غشٜ س٠غاْ خض١ش جاعُ 108

ٔاجخ٠ٛعف جؼفش ػثاط ٠ٛعف109

ساعة(ِغائٟ)ؽٙذ ٔث١ً ٘اؽُ جاصع 1

ِىًّ (ع)ا٠اخ ػٍٟ تٕاٞ داخً  1

ٔاجخ(ع)ا٠الف فخشٞ جاعُ ِذّذ 2

ِىًّ(ع)تؾ١ش ٔا٠ف إتشا١ُ٘ صاٌخ 3

ٔاجخ(ع)ت١ذاء ِذ٠ٓ دّٛد ثاِش  4

ِىًّ(ع)دغٓ فالح ِٙذٞ ِذّذ 5

ٔاجخ(ع)دّضج ػثاط ػثذ اٌض٘شج خادَ 6

ٔاجخ(ع)سعً صادق جؼفش صغ١ش 7

ٔاجخ(ع)ص٘شاء ِؼذ خ١ْٛ ػث١ذ 8

ٔاجخ(ع)ص٠ٕة غضثاْ خٍف صذٓ 9

اٌّغرضافْٛ

اٌؼاتشْٚ



(ع)عذْ ػثذ اٌؼظ١ُ فاضً ١ِشصج 10

ِىًّ(ع)ع١ف داِذ ِٕصٛس ػ١غٝ 11

ٔاجخ(ع)ؽٙذ ػثذ اٌشضا طاٌة صاجٟ 12

ٔاجخ(ع)صاتش٠ٓ ِذّذ سد١ُ تاؽظ 13

ٔاجخ(ع)صثا فاٌخ واصذ دت١ظ 14

ٔاجخ(ع)غفشاْ ٔضاس جاتش خٍف 15

ٔاجخ(ع)فاطّح عاٌُ جاعة ِؾاسٞ 16

ِىًّ(ع)فذن ِذّذ ػثذ اٌصّذ ِذّذ 17

ٔاجخ(ع)ِش٠ُ سػذ دغ١ٓ جثاس 18

ٔاجخ(ع)ِش٠ُ ػّاد ؽاِد ٔجُ 19

ٔاجخ(ع)ِغاػذ ٔؼّح دّذ ع١ّخ اٌؾّشٞ 20

ِىًّ(ع)ِٕاس اٌٙذٜ ا٠اد دّٛدٖ طا٘ش  21

ٔاجخ(ع)ِٙذٞ ِذّذ جاعُ دغٓ  22

ٔاجخ(ع)ٔثأ ادّذ ت١ٕاْ ِٙذٞ  23

ِىًّ(ع)ٔٛس اٌٙذٜ ٠ٛعف ػثاط دغ١ٓ 24

ٔاجخ(ع)ٔٛس وش٠ُ خض١ش جاتش 25

ٔاجخ(ع)ٔٛس ِذّذ ػثذ اٌشضا ػٍٟ 26



رياضيات/مسائي/المرحلة الثانية

انُرٛجحاطى انطانةخ

غائة راطةادًذ عًاد دهٛى جاتز1

يكًمادًذ فانخ جهٕب فانخ2

ادًذ فؤاد يكٙ صانخ3

ادًذ كايم فاضم عثاص4

يكًمادًذ َعًّ عثذ انهطٛف عه5ٙ

يكًمادٚاٌ عثذ انكزٚى لاطى طفاح6

يكًماطايح ٔنٛذ عثاص دًشج7

اطزاء ايجذ عثذ هللا طًٛز8

اكزو عمٛم صثز٘ دظ9ٍٛ

انًُرظز يٓذ٘ كايم نعٛثٙ 10

يكًمايجذ جالل يذًذ دًٕد11

يكًماٚاخ كاظى طاْز عثٕد12

يكًماٚح طعذ ٚاطٍٛ دظ13ٍٛ

يكًمترٕل طعٛذ إتزاْٛى جاطى14

ترٕل ٕٚطف ٚعمٕب عثذ انظٛذ15

يكًمتٍُٛ كاظى عثذ انشْزج دظ16ٍٛ

َاجختٍُٛ يظهى دافع جاطى17

يكًمذثارن جًال راشذ خُفز 18

غائة راطةجعفز ايٍٛ جاطة عهٕاٌ         19

جٕاد كاظى فانخ تزٚغش 20

يكًمدظاو عهٙ دظٍٛ طًٛز21

يكًمدظٍ طانى عاشٕر ظاْز22

دظٍٛ دظٍ جثار دظٍ  23

دظٍٛ سايم يطز كٕشاٌ 24

يكًمدظٍٛ طرار عثذ انجثار خهٛفح25

يكًمدًٕد راضٙ السو يذًذ26

غائة راطةدًٛذ دٛذر دايذ عثذ انزضا27

يكًمدٍُٛ ٔنٛذ ْاشى يُٓم28

دٕر٘ عهٙ عثذ انخانك يعرٕق 29

يكًمدٛذر خهف يغايض كهخا30ٌ

دٛذر عثذ انزساق دظٍٛ يإْد   31

دٛذر يذًذ عثذ انصادة جاطى32

دعاء عهٙ سغٛز نعٛثٙ 33

َاجخدالل عثذ انعانٙ يمطٕف دظ34ٌٕ

يكًمرايٙ دًشج دعٛز عذافح 35

َاجخرداب يصطفٗ عهٙ َاصز 36

يكًمرساق طزداٌ خهف ثجٛم37

يكًمرطٕل عثذ انُثٙ خهٛم38



يكًمرفم يذًٕد جًعح فاخز39

يكًمرلٛح يذًٕد شعثاٌ ٚعمٕب40

يكًمرَا فٕس٘ طٕسِ عشٚش41

سٍٚ انعاتذٍٚ ثجٛم كاظى فٓذ 42

َاجخسُٚة ادًذ عثاص عثذ انكزٚى43

يكًمسُٚة دظٍٛ دظٌٕ دًذ44

سُٚة فارص يزداٌ 45

يكًمسُٚة كاظى عثذ فذعى  46

يكًمسُٚة يذًذ طّ درٔٚش47

طارج رٚاض جثز عجٛم48

طارج ٚعمٕب أدًذ عالٔ٘  49

طجاد ادًذ يٕنٗ عثذ انظٛذ 50

يكًمطعذ رعذ غاس٘ دظٌٕ 51

يكًمطعذ ْاَٙ نعٛثٙ عثذ انشْزج52

َاجخشٓذ جٕاد ْاذٕ طٕاد53٘

شٓذ َثٛم ْاشى جاسع   54

يكًمصفاء كاظى َاصز يُاذٙ  55

عثاص عثذ هللا دظٍ يُاذٙ 56

يكًمعثاص كاظى طاْٙ طعذ57

َاجخعثذ انزدًٍ إتزاْٛى شافٙ ْالل58

يكًمعثذ انزدًٍ عثذ هللا يزداص ذا59ّٚ

غائة راطةعثذ انعظٛى يذًذ جعفز يذنٕل60

عثذ هللا اطعذ خٌٕٛ عثٛذ  61

راطةعثذ انٕادذ عثاص ٔدٛذ رط62ٍ

يكًمعثذ عهٙ فاضم يكطٕف عثذ عه63ٙ

عمٛم كاظى يطشز دظ64ٍ

يكًمعهٙ ادًذ دًشج  صانخ65

يكًمعهٙ دظٍٛ فانخ صٕٛٓد 66

يكًمعهٙ خانذ عثذ االياو لاطى67

يكًمعهٙ يعذ خٌٕٛ عثٛذ 68

عًار جاتز عثذ انذظٍٛ عثذ انعهٙ  69

يكًمعٌٕ ثعثاٌ يطز فضٛم70

يكًمفاطًح عهٙ ٕٚطف َاصز  71

َاجخفاطًح عٕدج عثذ انذظٍٛ جثز 72

فاطًح لاطى كاظى يكهف  73

يكًمفاطًح كزٚى فخز٘ طاجد 74

َاجخفالح دظٍ خضٛز ْاشى 75

يكًملاطى دظٍ عثذ انشْزج عثاص76

َاجخكزار عثذ االياو يٕساٌ دظٍ 77

يكًمكًال عثذ انذظٍٛ جثار عثاص78

نٛهٗ طاْز سغٛز َاصز 79



يجرثٗ دظٍٛ عهٙ َاصز80

يجرثٗ عًاد يصطفٗ نفرّ 81

َاجخيذظٍ تظاو يذظٍ عه82ٙ

يذًذ تالز خانذ سْٛز ساج83ٙ

يكًميذًذ فاضم يكطٕف عثذ عه84ٙ

يكًميذًٕد طايٙ ادًذ يثارن85

يذًٕد يعرٕن طثرٙ دثٛة 86

يزذضٗ عثذ هللا عثذ انكزٚى عثاص 87

يكًميزذضٗ عٕاد َجى سٔر88٘

يزذضٗ يذًذ عثذ انخانك عهٙ 89

يكًميزٚى عضٛذ يجٛذ عثٕد 90

يكًميكٙ يذًذ جٕاد كاظى يكٙ 91

يكًميٕطٗ طانى ساٚذ جاتز92

َثأ يذًٕد دظٍ عه93ٙ

َٕر انٓذٖ ذذظٍٛ َجى  عثذ 94

يكًمَٕر دزداٌ عثذ انكزٚى دافع95

يكًمَٕرص َاصز دًذاٌ يذظٍ 96

ْاشى يذًذ ٚعمٕب ٕٚطف97

ْانح جعفز عثذ انثار٘ عه98ٙ

ْثح يجٛذ راضٙ َجى 99

يكًمْذٖ ْاشى دظٍ طهطا100ٌ

َاجخْذٚم طارق عفاذٙ عذار101٘

يكًمٔطٍ دظٍ يٓهٓم خضٛز102

َاجخٕٚطف عثذ انثالٙ يغايض يثارن103

ٕٚطف ٚعمٕب ٕٚطف شٛاع104

َاجخ(ع)ادًذ عثذ انظرار جثار عثذ هللا 1

َاجخ(ع)اركاٌ تشٛز يإْد شُذ٘ 2

َاجخ(ع)سُٚة اطعذ عثذ انشْزج يشعم 3

َاجخ(ع)طذٌ نٛث عثذ انزدًٍ يذًٕد 4

يكًم  (ع)شجٌٕ عادل دظٍٛ غهٕو 5

َاجخ(ع)عشٚش دأ٘ دُٕ يجهٙ 6

َاجخ(ع)عهٙ دظٍٛ صادة دٔخٙ 7

َاجخ(ع)فاطًح فزداٌ يذًذ عهٙ 8

يكًم(ع)فاطًح يٓذ٘ عثذ األيٛز صعثز 9

َاجخ(ع)نًٗ جثار ادًذ طهًاٌ 10

َاجخ(ع)نًٛاء صالح يٓذ٘ دظٌٕ 11

َاجخ(ع)يذًذ اطعذ خٛز هللا طهطاٌ 12

َاجخ(ع)يزٚى صانخ دظٍ َعًح 13

َاجخ(ع)يزٚى صفاء جعفز ادًذ 14

َاجخ(ع)يٛايٍٛ طًٛز يكٙ طعٛذ 15

انعاتزٌٔ



َاجخ(ع)َٕر انٓذٖ ادًذ كزٚى عثٛذ 16



رياضيات/صباحي/المرحلة الرابعة

انُرٛجحاضى انطانةخ

يكًماتراْٛى خهٛم اضًاعٛم عثذ انجهٛم 1

اثار دكٛى عثذ انطجاد كرٚى 2

يكًمادًذ عٌٕ اتراْٛى دطٍٛ 3

غائة راضةادًذ يكٙ صادق عهٙ 4

َاجخارٚاو يطهى ضٛاء انذٍٚ عثذ انهطٛف5

َاجخاضراء يذًذ شًخٙ دطٍ 6

يكًماطٛاف ياجذ ثاير ضهطا7ٌ

َاجخاالء تاضم جاضى يذًذ8

يكًماياَٙ فٛصم ٚعمٕب عسال 9

َاجخايرثال ضًٛر يعرٕق ْاشى 10

اٚاخ عثذ هللا َجى عثذ انُثٙ 11

َاجخاٚالف ْاشى عثٕد جطاو 12

يكًماُٚاش خانذ عهٙ خهف 13

يكًمتٍُٛ يكٙ عثذ ٔنٛذ 14

يكًمتٓاء رٚطاٌ كرٚى عكار 15

َاجخذمٗ دًسج فاضم دًسج 16

َاجخجعفر ضهًاٌ دأد َاصر 17

َاجخجًاَّ جًعح عثذ انصادة ْاَٙ 18

يكًمجٕاٌ يصطفٗ عثذ انرزاق جاضى19

يكًمدطٍ عاْذ دطٍ عثٕد 20

غائة راضةدطٍ فانخ دطٍ جاتر 21

َاجخدطٍٛ كرٚى ضاليّ يذٛثص 22

َاجخدٍُٛ ادطاٌ عثذ انثالٙ عثذ انذطٍٛ 23

َاجخدٍُٛ دطٍٛ عثذ انذافع خًاش 24

َاجخدٕراء كرٚى َعٛص جازع25

َاجخدٛذر ادًذ يذًذ عثاش 26

َاجخدٛذر عثاش دطٍٛ ردٛى 27

َاجخرضم صانخ شأ٘ ٚاضٍٛ 28

َاجخزْراء عثذ انذافع عثاش يطر 29

َاجخزْراء فانخ يجثاش ضفٛخ 30

َاجخزُٚة جٕاد كاظى عٕد31ِ

يكًمزُٚة دٛذر يذًذ عهٙ  32

َاجخزُٚة عهٙ عثذ انجهٛم دطٍٛ 33

َاجخزُٚة فاضم عهٙ عثذ انذطٍ 34

يكًمزُٚة يٛثى عثذانذطٍ زعٛم   35

يكًمضارج ادًذ يذٛطٍ عثذ ادًذ 36

يكًمضارج دطٍٛ عهٙ عثذ هللا 37

َاجخضارج ضعٛذ عثذانردًٍ يُخ38ٙ



يكًمضارج صفاء َجى عثٕد  39

يكًمضارج عًاد ضايٙ خضٛر 40

يكًمضارج عًاد عثاش عثذانكرٚى 41

ضارِ يذًذ فٛصم َعٛثر 42

َاجخضرٖ عثاش لاضى خهف 43

يكًمضهٛم ٕٚضف يذطٍ ٕٚضف 44

يكًمشًٛاء خهٛم إضًاعٛم ريضاٌ 45

غائة راضةشًٛاء عثذ انرزاق ضار٘ كُٛٓر 46

يكًمصفا صالح يذًذ جاضى 47

َاجخعثاش ادًذ راضٙ عثذ هللا 48

َاجخعثاش جاضى يذًذ راضٙ 49

َاجخعثاش عثذ هللا ادًذ عثذانسْرج50

يكًمعثذ انردًٍ تُذر شثرو خانذ  51

يكًمعالء انذٍٚ عثذ انردًٍ ضانى عذا٘ 52

َاجخعهٙ اضعذ جذٔع جثر 53

َاجخعهٙ عثذ انذافع عثذ انًٓذ٘ 54

َاجخفاطًح خضٛر عثذااليٛر َصٛف 55

َاجخفاطًح ضانى ضعذ عثذ انذطٍ 56

َاجخفاطًح عهٙ جاضى يذًذ 57

َاجخفاطًح عهٙ جثم عطّٛ 58

َاجخفاطًح نفرّ ضاٚف جذرا59ٌ

يكًمفاطًح يذًذ عثذ انرضا عاجة 60

َاجخفرلاٌ دًسج دًٛذ َٕٚص61

َاجخكاظى طانة جٕاد كرٚى62

َاجخكرار عثذ انشٛخ َاصر عثذ انذطٍٛ  63

غائة راضةيذًذ عهٕاٌ َاصر عطٛح 64

يكًميذًذ غاَى دٌُٕ دطٍ 65

يكًميذًذ يٓذ٘ كاظى دٌُٕ دطاٌ 66

َاجخيذًذ َاصر ادًذ دطٍ 67

يكًميرٚى اٚاد دطٍ فجر68

يكًميرٚى عهٙ ظاْر عثذ انًجٛذ 69

َاجخيصطفٗ ْاشى عثذ انخانك كشكٕل 70

َاجخيُٓذ عثذ انكرٚى ٔادذ ضهٕيٙ 71

يكًمَٕر انذٍٚ جثار عثذ هللا عثذ انٕادذ 72

َاجخَٕر انٓذٖ عًراٌ يانك عثذ انسْرج 73

َٕر عثذ هللا ضرداٌ صاتظ 74

َاجخْثح فاٚك عثذانكرٚى خهف75

َاجخْثح يذًذ ْاشى يذًذ 76

َاجخْذٖ عثذ انطالو اتراْٛى جثار 77

َاجخٚاضٍٛ نٛهٕ كاظى عثذ 78

انًطرضافٌٕ
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