
     
 

2020 

   )ثلاثلا و يناثلا و لوألا( فصلا ةیوناثلا ةلحرملا بالط ىلع ررقملا يساردلا يوتحملا

 م2020 سرام 15 يتح ةررقملا ماعلا میلعتلاب ةیفسلفلا داوملل

 ) رصبلا فاعضو نیفوفكمو جمد ( ةصاخلا تاجایتحالا يوذ بالطلا يلع قبطی كلذكو 

 )يوناثلا لوألا فصلا( يملعلا و يفسلفلا ریكفتلا ئدابم :ً الوأ

 ررقملا
 ةیاھن ىتح 39ص )ملاعلا تایقالخأ و ملعلا ينعم( لوألا عوضوملا ةیناثلا ةدحولا نم
 48ص ) يملعلا ریكفتلا تاراھم( اثلاث

 

 )ماعلا يوناثلا لوألا فصلا( ةینطولا ةیبرتلا :ً ایناث

 ررقملا
  48ص اعبار ةیاھن يتح 43ص ثلاثلا لصفلا نم ةیادب

 

 )ماعلا يوناثلا يناثلا فصلا( قطنملاو ةفسلفلا :ً اثلاث

 قطنملا ررقم ةفسلفلا ررقم
 12ص قالخألا ةفسلف ثلاثلا عوضوملا نم
 )ةسایسلا ةفسلف ةأشن( ایناث ةیاھن يتح

  21ص

 رشابملا ریغ لالدتسالا نم ءدب
 تامیمعتلا اعون ةیاھن يتح 41ص

  47ص . ةیئارقتسالا
 

 )ماعلا يوناثلا يناثلا فصلا( ناسنإلا قوقح و ةنطاوملا :ً اعبار

 ررقملا
 يتح 30ص )حافكو لمع ةلحر ةیرصملا ةأرملا( ثلاثلا  لصفلا نم ةیادب
 40ص ثلاثلا لصفلا ةیاھن

 

 )ماعلا يوناثلا ثلاثلا فصلا( قطنملاو ةفسلفلا :ً اسماخ

 قطنملا ررقم ةفسلفلا ررقم
 ایاضقو ةفسلفلا لوألا عوضوملا نم
 فسلفتلا( اثلاث ةیاھن يتح 3ص ةئیبلا
 عبارلا عوضوملا نم )میقلاب ھتقالع و

 48ص

 لالدتسالا لوألا عوضوملا نم
 مولعلا يف ھقیبطتو يئارقتسالا
 اثلاث( ةیاھن يتح 57ص ةیعیبطلا
 ةیفیك )عبارلا عوضوملا نم
 ةیبلسلا روصلا عم لماعتلا
 97ص تامولعملا ایجولونكتل

 

 )ماعلا يوناثلا ثلاثلا فصلا( ةینطولا ةیبرتلا :ً اسداس

 ررقملا
 لصفلا ةیاھن يتح 1ص )روتسدلا و نوناقلا( لوألا لصفلا نم
 34ص ) ةیسایسلا بازحألا ( :ثلاثلا
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 ينفلا میلعتلاب ةیفسلفلا داوملل  ) يناثلا و لوألا فصلا(  ةیوناثلا ةلحرملا بالط ىلع ررقملا يساردلا يوتحملا عبات

 م2020 سرام 15 يتح ةررقملا

 تاونس 5و تاونس 3 ) يقدنفلا و يراجتلا و يعانصلا يوناثلا لوألا فصلا( ةینطولا ةیبرتلا :ً الوأ

 ررقملا
 يتح 61ص )ةمدقتملا لودلا حاجن لماوعو مدقتلا میق( ثلاثلا لصفلا نم
 73ص ) ةینطولا ةدحولا( ةیاھن

 

 تاونس 5و تاونس 3 ) يقدنفلا و يراجتلاو يعانصلا يوناثلا يناثلا فصلا( ناسنإلا قوقح و ةنطاوملا :ً ایناث

 ررقملا
 يتح )حافكو لمع ةلحر ةیرصملا ةأرملا( ثلاثلا  لصفلا نم ةیادب
 40ص ثلاثلا لصفلا ةیاھن

 

 تاونس 5و تاونس 3 ) ينھملا يعارزلاو يعارزلا يوناثلا لوألا فصلا( ةیموقلا ةیبرتلا :ً اثلاث

 ررقملا
 لصفلا ةیاھن يتح )ةیعارزلا ةیمنتلا( ثلاثلا لصفلا نم ةیادب
 82ص ثلاثلا

 

  

 


