
                                     م وازةضقوناغي /  شانطيت وة شقى وة زششى بؤ وانة ى كوزس بوك 

 زشش زوةزدة ي  وةثة ىلؤضك/  ثة زوةزدة ليتةفاك / (فىطصباح دمحم مص د . ث)

 شانكؤى ضؤزاى

                                   1024 - 1025 

                                  شقى وة زششىشانطيت وة  -  وازة مقوناغي ض

  ية فتة

 

 كناوة زؤ

                                  وة زششى  وة شقىوةشق /       ية كة م

 دووةم  
                                              -بابة ت :لة  ك ديت ثيَ وة زششى  وة شقى  بهةواكانى

                                تايبةت وة ندي لة وة شق. -1            جياواشي كةضي -1

                                    . كسدنة وة  طة زمخؤ -4        . بازطة طساني -3  ة م  ضيَ ي

   يةك لة دواى ية ك() وة شقي يةنطاو بة يهطاو -6           كسدنةوة  ييَىو -5  ضوازةم 

      . ىوبة زدة وام بو - 8   . زبوني تاكييت لة وة شقشؤ -7 هحة مثيَ 

 ( .  واوةي طواضتهةوة-زكابةزيةتي  –وة زششى ) ئاوادة كسدى   وة شقي ناغة كاني قؤ  شةشةم

 زيَرة ى ثيَوانة ى ثيصكة وتو لة وة شق \تاقي كسدنة وة كاني وةزششي   حة وتةم 

 كة م )وة زشي ية كة متاقي كسدنة وة ى ية  ية شتة م 

 نؤية م
 كًاتة كاني ،جوزة كاني طة يصتهة كاى ، ثيَية لطسي وة شق ،    تيَ

 (وصوثص ،قة بازة ، )ييَ

 .جؤزة كاني ية لطسي دة زةكي  دة ية م 



 ثيَك ياتة كاني  وةشقي وةزششي  وني ةصنيا 

 ونيدوانصة 

 – نة زم ونياني –زاطسي  ؤبة زطسي ياى خ –ساي خيَ –ص ًاتوي جة ضتة ي ) ييَك ياتة كاني ليَثيَ 
   ياوضة نطي ( – زيَكى

 طسنكية كة ى – جؤزة كاني –ثهاضة كة ى  -صييَ

  طسنكية كة ى –جؤزة كاني  –ثهاضة كة ى  -ساي خيَ 

 ونيصدة نضيا

     ية كة ىطسنط –جؤزة كاني  –هاضة كة ى يَث –بة زطسي ياى خؤ زاطسي 

     ية كة ىطسنط –جؤزة كاني  –هاضة كة ى يَث - نة زم ونياني

 وني ضوازدة 

     ية كة ىططسن –جؤزة كاني  –هاضة كة ى يَث – وثيَكي زيَكي

    ية كة ىططسن –جؤزة كاني  –هاضة كة ى يَث -ياوضة نطي 

 ( ية كة م)وة زشي  دووة م  تاقي كسدنة وة ى                               ونيثاشدة  

 ونية دششا

 زيَطاية كاني وة شقي وة زششى

     وةشقي دوبازةبوونةوة . -3وة شقي بة زدة واوي  -1وة شقي واوة واوة  -2 

 ئاوادةكازي  زؤلي زاييَهةز لة واوةيي

 ونيحة ظدة  

 . وة شقي عقمي -7  صكفازتمي-6ك. بميوورت -5  وة شقي باشنةيي -4

   

   ونيية ذدة  
 قوتابياىطفتؤطؤ ناوةى   

 

 يةلبرازدى لة وةشقي وةزششي ونيشدة ؤن

 بة كاز ييهاني ليَداني ده و نيصانة دة زة  لة بازي وةشق ونيبيطتة 



 تاقي كسدنة وة ى ية كة م  )وة زشي دووة م(  ة ونيبيطت و ية ك 

 وةشقي يوايي )ئؤكطحيين( ,وةشقى نايةوايي )نا ئؤكطحيهى( وة ونيبيطت و دو 

    وة شق  طسوة كانيثسؤ   يًة ونيبيطت و ض 

 .منونة يك لة ية كة ى وة شق  دة ونيبيطت و ضواز 

 طفتؤطؤ ى زاثؤزتي قوتابياى   وني بيطت و ثيهخ

 شويَين بةزشتس لة ئاضيت دةزيالة  وةشق ة ونيبيطت وشةش

 زاييَهةزي وةزششي )تايبةمتةنديةكاني زاييَهةزي وةزششي ضةزكةوتوو( ثيالني وةزششى   ة ونيبيطت وحة وت

 وة شقي تاشة بيطة يصتواى.   ة ونيبيطت وية شت

   ية ونيبيطت نؤ
 

 ذوازةيي ثيَوانةيي وةزششي   وةشق لة ئاضيت بةزش,

 تاقي كسدنة وة ى دووةم  )وة زشي دووة م(                          ضيةوني  

 

 :  دابة شكسدني منسة كاى بة م شيوة ى خوازة وة يةزيطاي 

 منسة كاني وةزشي ية كة م
 منسة 15تاقي كسدنة وة ى ية كة م                                                     -1
 منسة  5                                                           ات كوز -2

    منسة22                                    كوي طصيت وةزشي ية كة م
 

 منسة كاني وةزشي دووةم
 منسة 15تاقي كسدنة وة ى ية كة م                                                     -1 

 منسة   5                         ئة زكة كاى+  زاثوزت -3

   درجة    22                                              كوي طصيت وةزشي دووةم
 



 درجة 60                                        تاقي كسدنة وة ى كوتاي

 درجة200                                             منسة كاني كوتاي

 

 

 (.و بييوا خواشم ضة زكة وت ضة ز فساش )     

..........................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

                                . صباح دمحم مصطفى ثسوفيطوز

 ثة زوةزدة ي وة زشش  يلؤضك

 شانكؤى ضؤزاى 

   d.sabah1950@yahoo.com Email  : االيميل      

 07507333669:   ذوازة ى ووباين                                
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