ّصاسج الرؼل٘ن الؼالٖ ّالثؽس الؼلوٖ
كل٘ح االداب  -ظاهؼح تغذاد  /قغن الذساعاخ الؼل٘ا
الذساعاخ الؼل٘ا للؼام الذساعٖ  2002 -2003م
القغن  -:ػلن الٌفظ
الشِادج  -:الذكرْساٍ
خ

االعن

ػٌْاى األؼشّؼح

اعن الوششف

عٌح
الرخشض

-1

ه٘غْى ػثذ خل٘فح

-2

عراس ظثاس غاًن

2003

-3

كشٗن ػثذ تاقش خلف

د .تصٌَ٘ هٌصْس الؽلْ

2003

-4

كفاغ عؼ٘ذ غاًن

د .اؼوذ ػثذ اللؽ٘ف

2003

-5

ُ٘صن اؼوذ ػلٖ
شِاب
ؼاصم تذسٕ أؼوذ

د .قاعن ؼغ٘ي ػلٖ

2004

د .كاه ػلْاى
الضت٘ذٕ

2004

-7

تششٓ ػٌاد هثاسك

د .خل٘ اتشاُ٘ن

2004

-2

ًاؼق ؽ ظضاع
الكث٘غٖ

ذكووْٗي االًؽثاػوواخ ّػالقرووَ تاألعوولْت٘ي الوؼووش ٘ي
ذكْٗي الوذسكاخ ّالفؽص الرذق٘ق
أشوووووش االعرشووووواسٍ االًفؼال٘وووووح ّالشعوووووالح االقٌاػ٘وووووح
ألوؼالعَ ػلٔ ذغ٘ش االذعاُاخ
الْظووْد األلوو٘ ّااللرووضام ّػالقرِووا تالشظووا ػووي
الٌفظ
الِْٗوووح االظرواػ٘وووح ّاالعووورقشاس الوووٌفظ ّػالقرِوووا
تالرصووٌ٘ف االظرووواػٖ لووذٓ الوووْمف٘ي ّالوْمفوواخ
تذّائش الذّلح الؽكْه٘ح
الؽووضى الوشظووٖ ّػالقرووَ توؼرقووذ الوووْخ ّتؼووط
االظؽشاتاخ
أشووش األعوولْت٘ي اكدساك٘وو٘ي الخذهووح الؽغوو٘ح ّذفع و
الغوو٘ؽشج الوخثووح ووٖ الووزاكشج الؽغوو٘ح للؼوواهل٘ي ووٖ
هعووووات الرفروووو٘ر ّالغوووو٘ؽشج الٌْػ٘ووووح للو عغوووواخ
اكًراظ٘ح
الثٌوؤ الوؼش ٘ووح الٌوؽ٘ووح ّػالقرِووا ترْقؼوواخ الووذّس
العٌٖ٘
أشووش تشًوواهط اكعووؼا اخ األّل٘ووح الٌفغوو٘ح ووٖ خفووط
أػشاض ّاظؽشاب العغػ الؽاد

دُّ٘ .ة هع٘ذ
الكث٘غٖ
د .عؼاد هؼشّف

2003

د .كاه ػلْاى
الضت٘ذٕ

2004

-9
-10

عٌاء ػ٘غٔ هؽوذ
سش٘ذ
تششٓ ػصواى اؼوذ

-11

خوائ خل٘ إعواػ٘

-12

عْعي ػثذ ػلٖ
كامن
ه٘ادج ػثذ الؽغي
ػثاط
سٗاض ػضٗض ػثاط

-15

عِل٘ح ػثذ الشظا
هؽوذ
ؼ٘ذس اظ ؼغي

-17

عالم اؼوذ غعش
العٌاتٖ

-12

عالم ُاشن ؼا ظ
شقٖ الشت٘ؼٖ

-6

-13
-14

-16

أشووووش الورغ٘ووووشاخ ووووٖ اعوووورقؽاب العواػووووح دساعووووح
ذعشٗث٘ح
الغوولْك ألرْك٘ووذٕ ّػالقرووَ تووالرْظظ هووي االذصووات
ّذغ٘شاخ الزاخ
الغعوووة ّاذغوووات الوووزاخ ّػالقرِوووا توووثؼط ل٘ووواخ
الذ اع
ؼْ٘ٗوووح العوووو٘ش ّاكًصووواف ّػالقرِووووا تاالُرووووام
االظرواػٖ لذٓ ؼلثح العاهؼح
األّت ٖ ذؽقٖ األُذاف ّػالقرِا تالوكاًح الٌفغ٘ح
ّاالظرواػ٘ح
الخشائػ الوؼش ٘ح ّػالقرِا تالفكشج الصْسٗح
ّالرذّٗش الؼقلٖ
ؼشٗح االخر٘اس ّػالقرِا تالفشدٗح ّالعُْش
ّالوظِش
أشش الرْظَ ّالوغرقث ّالوغا ح الضهٌ٘ح

د .هٌِذ هؽوذ عؼ٘ذ
د .اؼوذ ػثذ اللؽ٘ف
ّؼ٘ذ
د .كاه ػلْاى
الضت٘ذٕ
د .تصٌَ٘ هٌصْس الؽلْ
د .اؼوذ ػثذ اللؽ٘ف
ّؼ٘ذ
د .عؼاد هؼشّف
هؽوذ
دُّ٘ .ة هع٘ذ
الكث٘غٖ
د .خل٘ إتشاُ٘ن
سعْت
د .خل٘ إتشاُ٘ن
سعْت

2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006

الوذسكح ٖ ذقذٗش الضهي
الصقح الوفشؼح ٖ األؼكام االؼروال٘ح ّػالقرِا
تعثػ الزاخ لذٓ األؼثاء

د .خل٘ إتشاُ٘ن
سعْت

2006

هؼٌٔ الؽ٘اج ّػالقرِا تالقلق الْظْدٕ

د .تصٌَ٘ هٌصْس الؽلْ

2007

القغن  -:ػلن الٌفظ
الشِادج  -:الذكرْساٍ
خ

االعن

ػٌْاى األؼشّؼح

اعن الوششف

عٌح الرخشض

-19

أالء عؼذ لؽ٘ف كشٗن

-20

لفاء ؼاهذ ذشكٖ

-21

كوات هؽوذ عشؼاى ُضاع

االعووورذالت الؽذعوووٖ ّػالقروووَ تالوووزاكشج
االًفؼال٘ح ّالزاكشج الالشؼْسٗح
العِوووو العولوووووٖ ّذشوووورد الوغوووو ّل٘ح
ّػالقرِا تالوؼرقذاخ العاهذج
األلوووون االظرووووواػٖ ّػالقرووووَ تالووووزاكشج
الصذه٘ح ّاكخفاقاخ الوؼش ٘ح

دُّ٘ .ة هع٘ذ
الكث٘غٖ
دُّ٘ .ة هع٘ذ
الكث٘غٖ
د.اؼوذ ػثذ
اللؽ٘ف

2002
2002
2002

القغن  -:ػلن الٌفظ
الشِادج  -:الواظغر٘ش
خ

االعن

ػٌْاى األؼشّؼح

اعن الوششف

عٌح الرخشض

-39

اذي هؽوْد ػلْاى

اكرػووواى لوووذٓ هوووْمفٖ الذّلوووح ّػالقروووَ
تأعال٘ة الؽ٘اج

-40

ػلٖ ػثذ كامن ػعَ

هق٘واط الخثوشج الشخصوو٘ح للوؼرووذٗي ػلوؤ
الؼقاق٘ش الٌفغ٘ح

د .عؼاد
هؼشّف
الذّسٕ
د.قاعن ؼغ٘ي
لالػ

2003

-41

لادت ؼغي

-42

ػلٖ ػثذ اللؽ٘ف ؼوْدٕ

-43

ػق٘ خل٘ ًالش

-45

عٌاء هؽوذ ؼ٘ذسج

-46

ُذٓ ظثاس ػْدج

-47

قاعن ؼغ٘ي هؽوذ ػغكش

-42

أٗغش هؽغي ظاعن

الوظووووواُش الٌفغووووو٘ح للرؽوووووذٗس ّػالقرِوووووا
تالصؽح الٌفغ٘ح لذٓ ؼلثح العاهؼح
الؽاظووووح إلوووؤ الوؼش ووووح ّػالقرِووووا تؽوووو
الوشكالخ لذٓ ؼلثح ظاهؼح تغذاد
ذكاه األًا لوذٓ الوغوٌ٘ي ّػالقروَ توثؼط
الورغ٘شاخ
د اػ٘وووووووح الؽواٗوووووووح ّػالقرِوووووووا تٌوؽوووووووٖ
الشخصــــ٘ح ( أ ) ّ ( ب )
قوووذاى األّت ّػالقروووَ ترؼق٘وووذ الفوووشد لوووذٓ
ؼلثح العاهؼح
العضه٘ح ّػالقرِا تاذخار القشاس لذٓ ؼلثح
العاهؼح
تٌوواء هق٘وواط لألًاً٘ووح  /دساعووح هقاسًووح توو٘ي
الوكفْ ٘ي ّالوثصشٗي

-49

سشا اد لالػ

-50

هصؽفٔ ًؼ٘ن ػثذ اهلل

-51

ػث٘ش هؽوذ سظة

-52

شاط ػثاط اظ ػؽ٘ح

-53

ًادسج ظو٘ ؼوذ

-54

ػلٖ ؼغي ػاٗذ

-56

ًْات هِذٕ هؽوْد

أشش العْظاء ٖ األداء ّالرؽوو الٌفغوٖ
لذٓ ؼلثح العاهؼح
أًواغ الشخصو٘ح لوذٓ ؼلثوح العاهؼوح ػلؤ
ّ وووق الٌووووارض الرغوووؼح الشخصووو٘ح ( ًظوووام
أالًك٘ش أم )
ذؽوووْس الذالل٘وووح االًفؼال٘وووح لأللوووْاى لووووذٓ
األ شاد هي ػوش ( ) 12 -7
ذذه٘ش الزاخ لذٓ هشذكثٖ الؽْادز
لوووووووْسج الوووووووزاخ ّػالقرِوووووووا تالرفاػووووو و
االظرواػٖ
الشووووووؼْس تووووووالٌقص ّػالقرووووووَ توغوووووورْٓ
الؽوْغ لذٓ ؼلثح العاهؼاخ
الرفووا ت غ٘ووش الووْاقؼٖ ّػالقرووَ توغووورْٓ
الؽوْغ

د .هٌ٘ش هؽوْد
عؼ٘ذ
د .اؼوذ ػثذ
اللؽ٘ف ّؼ٘ذ
د .اؼوذ ػثذ
اللؽ٘ف ّؼ٘ذ
د .خل٘ إتشاُ٘ن
سعْت
د .خل٘ إتشاُ٘ن
سعْت
د .أًؼام لفرح
د .كاه ػلْاى
الضت٘ذٕ
د .عؼاد
هؼشّف
الذّسٕ
د .خل٘ إتشاُ٘ن
سعْت

2003

2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004

د .تصٌَ٘
هٌصْس الؽلْ
د.أًؼام لفرح
الٌِذإّ
د .اسٍّ هؽوذ
ست٘غ
دُّ٘ .ة هع٘ذ
الكث٘غٖ
د .اؼوذ ػثذ
اللؽ٘ف

2004
2005
2005
2005
2005

-57

ُثَ ه ٗذ هؽوذ

-52

سٗوًْذا أشؼ٘ا ػثذّ

-59

اسط ُاسّى سش٘ذ

-60

ػثذ الؽل٘ن سؼ٘ن ػلٖ

الشخصوو٘ح الوصووؽٌؼح ّػالقرِووا تالؽاظووح
إلٔ الؽة
قلق قذاى الؽة ّالشػاٗح ّػالقرَ
تالرٌش٘ح األعشٗح
الزكاء الورؼذد ّػالقرَ تاألعلْب
الوؼش ٖ
أشش الزكاء ٖ االًرثاٍ الوٌقغن

الغاهشائٖ
د .تصٌَ٘
هٌصْس الؽلْ
د .عؼاد
هؼشّف
الذّسٕ
د .تصٌَ٘
هٌصْس الؽلْ
د .عؼاد
هؼشّف
الذّسٕ

2005
2005
2006
2006

القغن  -:ػلن الٌفظ
الشِادج  -:الواظغر٘ش
خ

االعن

ػٌْاى األؼشّؼح

اعن الوششف

عٌح الرخشض

-61

ه٘شٍ ًث٘ إتشاُ٘ن

عووواخ الشخصوو٘ح ّػالقرِووا تالغوولْك الوظِووشٕ
لذٓ الوشأج الؼشاق٘ح

-62

ذغشٗذ أدٗة ؼث٘ة

أشش تؼط الورغ٘شاخ ٖ الزاكشج الؼو٘قح

-63

ؼاست هؽوذ تذس

-64

ػذًاى ػلٖ ؼوضج

-65

صٌٗح ؼو٘ذ خل٘

-66

ؼ٘ذس ُاشن ػلٖ

-67

عالم اؼوذ غعش

-62

ػواس ػثذ ػلٖ ػلٖ
ؼغي
ؼْساء ؼ٘ذس هؽوذ

األعوووولْب الوؼش ووووٖ ( الشوووووْلٖ – الرؽل٘لووووٖ )
ّػالقرَ ترْلذ الؽلْت
الشخصوو٘ح الورغلثووح ّػالقرِووا تووالرْا ق الوٌِووٖ
لذٓ الؼاهل٘ي
اظووووؽشاب الشخصوووو٘ح الووووْ عْاعوووو٘ح القغووووشٗح
ّػالقرِا تالرفك٘ش العاهذ
أشووش تؼووط الورغ٘ووشاخ ووٖ ؼوو الرٌووا شاخ لووذٓ
ذاله٘ز الوشؼلح
الصقح الوفشؼح ٖ األؼكام ّػالقرِا تعثػ الزاخ
لذٓ األؼثاء
الووووزكاء األخالقووووٖ ّػالقرووووَ تالصقووووح االظرواػ٘ووووح
الورثادلح
الشخص٘ح الشكْكح ّػالقرِا تالٌوؽ٘ي ا ّ ب

د .عؼاد
هؼشّف
الذّسٕ
د .اسٍّ هؽوذ
ست٘غ
دُّ٘ .ة هع٘ذ
الكث٘غٖ
دُّ٘ .ة هع٘ذ
الكث٘غٖ
د .أًؼام لفرح

2006

-70

ا شاغ ُادٕ ؼوادٕ

-71

ت٘ذاء لالػ داّد علواى

-72

ػثاط اظ ػثذ الْاؼذ

-73

رس هٌ٘ش ه٘غش الؼاًٖ

الوعوووواه٘ي الٌفغوووو٘ح األعوووواؼ٘ش ووووٖ أدب تووووالد
الشا ذٗي
ذأش٘ش تؼط الورغ٘شاخ ٖ الركاه االظرواػٖ

-74

ش٘واء لادت سعي

الثخووو ّػالقرووووَ تالصووووؽح الٌفغوووو٘ح لووووذٓ ؼلثووووح
العاهؼح

-69

اظووؽشاتاخ الٌووْم ّػالقرِووا تأعووال٘ة الرأهو هووغ
العغْغ
األعلْب الوؼش ٖ االعر٘ؼاتٖ

د .هٌِذ هؽوذ
ػثذ الغراس
د .اؼوذ ػثذ
اللؽ٘ف
د .خل٘ إتشاُ٘ن
سعْت
د .اسٍّ هؽوذ
ست٘غ
د .تصٌَ٘
هٌصْس الؽلْ
دُّ٘ .ة هع٘ذ
الكث٘غٖ
د .خل٘ إتشاُ٘ن
سعْت
د .عٌاء هعْت
٘ص
د .عٌاء هعْت
٘ص

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2002
2002
2002
2002
2002

