امتحان المواد السنية 1-
مختبرات التربية
1
اطى انطانة
2
اَفال دظٍ يذًذ آذغ
3
داَّ يذًذ عثذانعشٚش انعذٔاٌ
4
دًشج عهٕ٘ عه ٙانًؼٕٓر
5
ترٕل طايخ ادًذ انظكزاٌ
6
تؼٛز َاؿز عثذاهلل انذظُاخ
7
غٛذاء طانى ادًذ انمالب
8
عـًد ٔنٛذ يذًذ انطزٚفٙ
9
غٛذاء جٓاد عه ٙاتٕ سْزِ
10
ْذٚم ؿمز فٓذ انُـافٙ
11
دظ ٍٛيذًذ جاطى جزخٙ
12
إَار َاؿز َجف ريضاٌ
13
ادًذ دظ ٍٛعه ٙاتٕ عُشِ
14
طارج عثذانعشٚش /جًٛم يذًذ /انمطًغ
15
يذًذ طعذ خهف اهلل /لظى انظٛذ/
16
ضٛاء يذًٕد عثذ انكزٚى تذٔ٘
17
عه ٙدٛذر دظ ٍٛكاكٕنٙ
18
دَُ ٍٛضال عثذانًجٛذ انخطٛة
19
يذًذ تٍ اتزاْٛى تٍ ادًذ ال طّ
20
يجرثٗ تٍ عه ٙتٍ دج ٙانثٕدرٚض
21
يذًذ جاطى يذًذ انزػٛذ٘
22
تزاء ؿادق طهة انعاطم
يذًذ عًار  /تزْاٌ  /يذًذ عذَاٌ  /دعثٕل 23 /
24
الرا تظاو ٔفٛك عثذانفراح
25
االء جثز دظ ٍٛانظعافٍٛ
26
االء َثٛم دظٍ اتٕ خضز
27
اياَ ٙيذًذ يٕطٗ انًٕيُٙ
28
اٚالف يذًذ عه ٙانعًٕع
29
تٛاٌ داتض طهًاٌ انٓالالخ
30
رؤٖ ؿالح انذ ٍٚلاطى خشاعهح
31
طارِ عًاد يـطفٗ انًٕيُٙ
32
طًز عُاٌ َذٚى انجٕٛطٙ
33
داَح جاطز أدًذ يذًذ
34
اياَ ٙياجذ عثذ انٓاد٘ تُاخ
35
داَا ا ًٍٚيـطفٗ خهف
36
رٔاٌ سْٛز جاتز انـزاٚزِ
37
َظٛثّ ادًذ اتُ ّٛانظٕارّٚ
38
يذًذ ؿالح انذ ٍٚعثذ اهلل انظٛذ
39
عٕٓد عاطف دثاص دظٍٛ
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ٚذ ٗٛعه ٙادًذ انؼايٙ
فاطًح يذًذ عثذانزدًٍ انكًانٙ
اًٚاٌ  /يذًذ سك / ٙيـطفٗ انعظٕنٙ
نثُٗ عاٚذ عٕاد انًزيٕر٘
يٛظاء يذًذ ٚاط ٍٛانزيذٙ
شزاء ؿادق طهة انعاطم
اٚاٌ يُذر فٕساٌ اتٕ ْٕاع
اًٚاٌ طًٛز دظٍ عمٛم
تزاءِ غٛس يذًذ انطٛة
خانذ يذًٕد فٓذ انذًارَّ
خراو دًذ فزض انذأدّٚ
دعاء عثذانذفٛظ دًذ انعراٚمّ
د ًّٚيذًٕد يذًذ سٚذ انكٛالَٙ
دُٚا تالل يذًذ يٕطٗ
طهظثٛم نطف ٙطهٛى خزٚى
طُاء دظٍ عثذانذافظ تٍ طزٚف
عثذ انعشٚش كايم ذٕفٛك انؼٕا
نًا اي ٍٛيذًذ اتٕ ػزف
يجذٔن ٍٛفؤاد يذًذ انخٛؾ
يٛض اكزو دظٍ اتٕ عفٛفّ
َٕر غانة عثذ اهلل انؼخاذزِ
ْذٚم يذًذ دظٍ اتٕ انزس
جًاَا خانذ رػذٖ دنثخ
ان ٍٛيذًذ طهًٛاٌ انُٕافهّ
اٚاد عه ٙادًذ انزٔاػذِ
ريش٘ تالل ادٚة انـٕؽ
ذانّ َعًاٌ عثذانجثار لٕطجٙ
اتزاْٛى يذًذ يـطفٗ يـطفٗ
ْثّ ادًذ يـطفٗ يـطفٗ
اٚصار اطايح يذًذ
عز ٍٚخانذ يذًذ االفغاَٙ
اطايح عًاد عه ٙانظهفٛرٙ
تٛاٌ جًال عطا اتٕ دهًٛح
داَ ّٛطعٛذ ادًذ جثزٚم
دعاء يذًذ ذٛظٛز انخٕنٙ
دار ٍٚاي ٍٛعٕاد انًؼالثح
لٛض ؿالح انذ ٍٚؿانخ يظًار
تٛاٌ فرذ ٙيذًذ انٛاطٍٛ
رساٌ يذًذ يذًذ انهذاو
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َجٕاٌ خانذ عثذ انذًٛذ انظاكد
دارج َضال خانذ عثذاهلل
َٕرا رٚاف يذًذ انُاطٕر
اطٛم عه ٙادًذ انعُاَشج
فاطًح انعثاطٙ
ذًٛى غٛاز تزكاخ
اتزاْٛى عـاو طانة انخطٛة
فزح تكز يذًذ عشي ٙانُاظز
يـطفٗ عثذانجٕاد لزَ ٙإطًاعٛم
فزح سٚاد فاٚش انخٕنٙ
داَّ يُجذ يذًٕد انؼزٚف
طالو خانذ يذًذ انعذٔاٌ
جًاَح ادًذ عذَاٌ لـاد
د ًّٚيذًذ عه ٙانمضاِ
عثذ انزدًٍ سٚاد يذًٕد ػزف
خانذ عًاد انذ ٍٚيطهك انًذرظة
عه ٙيذًٕد انعثذ اتٕ عهٙ
ذظُٛى اطايح انعهًٙ
غذٚز سكزٚا ادًذ اتٕ دًذّٚ
فؤاد يذًذ فاضم ساٚذ
طًٛا طالو ؿانخ درادكّ
ن ٍٛيذًذ ادًذ انمضاِ
جٕد ٚذ ٗٛعثذاهلل انعًز٘
نؤ٘ فاٚش طهٛى دذاد
طًاح دًٛذ يُـٕر عًزاٌ
نًٛاء عثذاهلل عثذاهلل انظفز٘
ُْاد٘ عثذانزدًٍ طانى انعزٚمٙ
طٓى يذًٕد عٕدِ اهلل جًاعٍٛ
طعاد اَذرأص انٛاص ػايٛح
ن ٍٛعَٕ ٙفزح يؼزتغ
يذًٕد يذًذ يذًٕد لٛظٙ
َٕر ا ًٍٚطانى انخضٛز٘
ذاال أطايح خهف غٛؼاٌ
سٚذ طاي ٙعٛذ جثزٍٚ
فزح يذًذ ادًذ انذثاػُّ
عًار ٚاطز انثُٙ
طٕار دكى يذًذ دكًد االػٓة
فزح جًال لاطى انذأد
نٕٚ ٍٛطف ادًذ عثذ انفراح
دان ٍٛجٓاد يذًذ انظٕافطح
عه ٙؿادق عثذاهلل دايذ
عال عثذانفراح عٕف
َٕر انعفٛف ٙتُد دظٍٛ
دًشِ كاظى يذًذ عطٛاخ
دظٍ تٍ يذًذ تٍ عه ٙانظثٛع
نُٛا جًعح ٕٚطف انذارٌٔ
نُٛذا يزجاٌ
عهٛا تاكز
فالح راكاٌ ادًذ انعالف
طانى تٍ َشال تٍ طانى انفٓٛمٙ

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

امتحان المواد السنية 1-
قاعة االنذلس
طُا طاي ٙعٛظٗ اطهٛى
عال َثٛم اطذك اتٕ سر
فزح دظٍ عثذ انفراح انُجذأ٘
يجذ٘ يـطفٗ خهٛم انزٔاضّٛ
يذًذ ادًذ يذًذ ؿانخ
يٛاس ٍٚعه ٙعثذ انزدًٍ انعٕايهّ
َظز ٍٚعه ٙيٕطٗ انكٕس
َٓهّ عَٕ ٙاطًاعٛم عهٕ٘ٛ
ْثّ جثزاٌ ادًذ انثذٔ٘
ْثّ جًال يذًٕد انخٕانذِ
ْال يذًٕد دظٍ انُجار
ْٛا دظٍ ٕٚطف جاد اهلل
ْٛا عذَاٌ خهٛم دـِٕ
ٚارا يذًذ خٛز طاي ٙانعًزٖ
اطٛم ادًذ طهًٛاٌ انثطاٚذّ
ترٕل طاليّ ادًذ انذًذ
االء عاطف عثذ انًجٛذ اتٕجاجّ
رَا ؿانخ ٕٚطف انظهٛذاخ
فاطًح دظ ٍٛدعثٕل
عثذانزدًٍ يٓذ٘ عثذاهلل انًخهف
أدًذ طارق ػاْ ٍٛانؼًالٌ
عٛظٗ خانذ عه ٙػًض انذٍٚ
دُاٌ خهٛم اطًاعٛم عثذاهلل
ْذٚم جاطز عه ٙغثاػُح
َاؿز فاضم عثذانذًٛذ انرزكٙ
سُٚة يذًذ دظٍ عهٙ
فاطًح عثذاهلل عٛظٗ طهًاٌ انٕاد٘
فاطًح ْؼاو جاطى انًطأعح
عانٛح ؿالح ٕٚطف انًال
عائؼح يذًذ اطذاق انٛاطٙ
رٔاٌ ياسٌ عثذ اهلل لاطى
َٓٛم اتزاْٛى ٕٚطف انعهًٙٛ
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