
ْٛصى ادًذ ػهٙ. د.ا

ساتغ

أ

كراتحَسلًا

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًادًذ ػثاط يٕعٗ ػه1ٙ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًاسٖٔ تذٚغ صانخ ػثذ انكشٚى2

شالز ٔشالشٌٕ دسجح161733ًاعشاء فالح دغٍ خهف3

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًاعشاء فؤاد يذًٕد ٔن4ٙ

شالز ٔشالشٌٕ دسجح161733ًاعشاء يذًذ ػثاط ْاد5٘

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًاعًاء ٚاعٍٛ داٚظ دُٛرش6

خًظ ٔشالشٌٕ دسجح171835ًآعٛا اتشاْٛى دغٍ جًؼح7

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًاػشاف ياجذ يضْش تشجظ8

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًايٛشج جٕاد دًٛذ ػثذ االيٛش9

خًظ ٔشالشٌٕ دسجح171835ًايًٛح كشٚى صثاس ػهٕا10ٌ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًاَرظاس ػهٙ دغٍٛ جاعى11

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًاًَاس دغٍٛ ػهٙ ادًذ12

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًإَس ػهٙ كشٚى جاعى13

خًظ ٔشالشٌٕ دسجح171835ًاٚاخ ػثاط دغٍٛ يذًذ14

خًظ ٔشالشٌٕ دسجح171835ًآٚح فاضم ػثاط كٛطا15ٌ

اٚغش سداو يذًذ ػثاط16

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًاٚالف جثاس ػثذ هللا ٔدٛذ17

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًاًٚاٌ ادًذ يذًذ خًٛظ18

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًاًٚاٌ رٚاب عهًاٌ اتشاْٛى19

شالشٌٕ دسجح191130ًاًٚاٌ ػهٙ ادًٛذ دغ20ٍ

عثغ ٔشالشٌٕ دسجح181937ًترٕل يذًذ خهف كاطغ21

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًتشاء نٛس سشٛذ ػه22ٙ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًتشاق غظُفش دًٛذ اي23ٍٛ

شالشٌٕ دسجح191130ًذمٗ اٚاد داسص ػثذ هللا24

25
 ذٓاَٙ يصطفٗ ػثذ انكشٚى

جثاس
ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ً

:                                انًـــــــشدهح 

انصذح انُفغٛح:       انًـــــادج    جايؼح دٚانٗ

:يذسط انًادجكهٛح انرشتٛح نهؼهٕو االَغاَٛح

فصم انصاَٙفصم االٔل

انغؼٙ

لغى انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح
:  انشؼثـــــــــــح 

االعى خ
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شالشٌٕ دسجح191130ًجُاٌ داذى ػهٕاٌ دأد26

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًداذى دٕيذ َاصش جذٛم27

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًدغٍ يذًذ دغ28ٍ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًدغٍٛ ادًذ ػثذٌٔ خًٛظ29

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًدغٍٛ ػثاط جاعى خهف30

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًدًذ جاعى يذًذ صانخ31

شالشٌٕ دسجح191130ًدُاٌ فاضم صانخ يٓذ32٘

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًدٍُٛ َاصش يغؼٕد اتشاْٛى33

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًدٕساء كاظى يٓذ٘ يذًذ34

شالشٌٕ دسجح191130ًدٛذس داجى عهًٛاٌ يذًٕد35

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًدٛذس ػهٙ ػثذ انخانك سشاد36

خًظ ٔشالشٌٕ دسجح171835ًدٛذس يٓذ٘ دغٍ يذًذ37

شالز ٔشالشٌٕ دسجح161733ًخهٕد ػايش يذًذ دًذ38

أستغ ٔشالشٌٕ دسجح161834ًدانٛا شاكش يذًٕد ػثاط39

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًداَٛال يذًٕد دغٍ ػثاط40

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًدداو دًٛذ ػثٕد ػضٚض41

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًدػاء ػثذ انغفٕس جاعى يذًذ42

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًرٚاب ػًاد َٕس٘ خهٛفح43

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًسعم اتٕ ػثٛذج يٓذ٘ َصٛف44

سفم يذًذ ػثذ انذغٍٛ ْا45َٙ

شالز ٔشالشٌٕ دسجح161733ًسلٛح ػهٙ ذشكٙ ػُاد46

شالز ٔشالشٌٕ دسجح161733ًسَا ػهٙ دغٍٛ ػه47ٙ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًسَا ػًاد يذًذ خًٛظ48

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًسْاو يذًذ فاضم ػط49ّٛ

خًظ ٔشالشٌٕ دسجح171835ًصْشاء سػذ دغٍٛ يذًذ50
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51
 صْشاء يٕعٗ ػثذ انكشٚى

ػثاط
ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ً

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًصُٚة دغٍٛ فهٛخ دغ52ٍ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًصُٚة ػضأ٘ صثش َاصش53

شالز ٔشالشٌٕ دسجح161733ًصُٚح اعًاػٛم خهف دغ54ٍٛ

خًظ ٔشالشٌٕ دسجح171835ًصُٚح فاضم جثاس ػثاط55

شالز ٔشالشٌٕ دسجح161733ًعاسِ ادًذ خهف دًٕد56

57
 عايش ػذَاٌ يذًذ ْاد٘

صانخ
ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ً

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًعؼاد عٓٛم يطشب خشتٕط58

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًعؼذ َٓاد ػثاط صانخ59

عثغ ٔشالشٌٕ دسجح181937ًعًّٛ ادًذ شذارِ يذًٕد60

عثغ ٔشالشٌٕ دسجح181937ًعٓٗ غاص٘ فٛصم شاكش61

خًظ ٔشالشٌٕ دسجح171835ًعٕصاٌ عهًاٌ دًٛذ يذًٕد62

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًشاكش يذًٕد جاعى َصٛف63

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًشٓذ سشٛذ جاعى دغ64ٍ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًشٓذ كًال دغ65ٍٛ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًشٓذ يذًذ دًٛذ ػه66ٙ

عثغ ٔشالشٌٕ دسجح181937ًصاتشٍٚ صادق ػثٕد جًؼ67ّ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًصافٙ ادًذ فاضم لاعى68

خًظ ٔشالشٌٕ دسجح161935ًضذٗ ادًذ ػهٕاٌ اعًاػٛم69

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًضذٗ دغٍٛ يذًذ تذع70

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًػثذ االنّ خانذ غانة دغ71ٍٛ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًػصاو ٕٚعف َاصش72

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًػهٙ جؼفش ػثذ انذغ73ٍٛ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح141731ًػهٙ دٛذس دغٍٛ ػه74ٙ

أستغ ٔشالشٌٕ دسجح161834ًػهٙ سيضاٌ ػهٙ ػثذ75
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عد ٔشالشٌٕ دسجح171936ًػهٙ ياجذ يضْش تشجظ76

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًػًاس خضٛش ػثاط يذًذ77

عد ٔشالشٌٕ دسجح181836ًػٌٕ ٚذٛٗ صانخ اعًاػٛم78

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًغغاٌ لادس يزس٘ ػه79ٙ

اشُاٌ ٔشالشٌٕ دسجح151732ًغغك صثاح دغٍ عهطا80ٌ

اشُاٌ ٔشالشٌٕ دسجح151732ًغفشاٌ َاصش ػذا٘ ػٛذا81ٌ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًفاطًح فشٚذ شٛشخاٌ ػه82ٙ

83
 فاطًح يذًذ ػثذ انغراس

َصٛف
ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ً

أستغ ٔشالشٌٕ دسجح161834ًفاطًّ خهٛم اتشاْٛى ادًذ84

اشُاٌ ٔشالشٌٕ دسجح151732ًفاطًّ خهٛم اتشاْٛى ػٕد85ِ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًفاطًّ عاجذ ْاد٘ صانخ86

شالشٌٕ دسجح141630ًفاطًّ كُؼاٌ دغٍ دذس87٘

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًفشح اَٛظ فٛصم يجٛذ88

أستغ ٔشالشٌٕ دسجح171734ًكشاس ػثاط دغٍٛ جاعى89

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًكٕشش ْاشى جاعى دًاد90ِ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًيذًذ جاعى يذًذ دغ91ٍٛ

اشُاٌ ٔشالشٌٕ دسجح151732ًيذًذ دغٍ فاسط جٕاد92

خًظ ٔشالشٌٕ دسجح171835ًيذًذ دغٍٛ ػهٕٛ٘ دغ93ٍٛ

خًظ ٔشالشٌٕ دسجح161935ًيذًذ يصُٗ جًٛم شٓاب94

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًيذًذ َجى سضا ػثاط95

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًيذًٕد ػذَاٌ يصذة دغ96ٍٛ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًيذًٕد لاعى يجٛذ يذًذ97

اشُاٌ ٔشالشٌٕ دسجح151732ًيشِٔ دايذ صانخ يذًذ98

اشُاٌ ٔشالشٌٕ دسجح151732ًيشِٔ ْاشى ػثذ انكشٚى عهًا99ٌ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًيشٚى عًٛش ػثذ ػه100ٙ
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ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًيصطفٗ جًال خًٛظ جُٛذ101

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًيصطفٗ دًٛذ صانخ يذًٕد102

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًيصطفٗ ػصاو يٓذ٘ دغ103ٍ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًيؼذ ػادل صاٚش دثٛة104

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًيُاف يؤٚذ اتشاْٛى سيٛض105

عثغ ٔشالشٌٕ دسجح181937ًيٓا ادًذ جثاس جٕاد106

شالز ٔشالشٌٕ دسجح161733ًيٓا فٕص٘ اعٕد جاسن107

شًاَٙ ٔشالشٌٕ دسجح182038ًيٕدج ٔاشك يذًذ ػثذ108

شالز ٔشالشٌٕ دسجح171633ًيؤٚذ يذًذ اعًاػٛم عهٕو109

110
 يٛغاء يذًٕد ػثذ ػهٙ

دغٍٛ
شالز ٔشالشٌٕ دسجح161733ً

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًَادٚح اتشاْٛى فانخ دغ111ٍ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًَثأ صثاح ْايم طانة112

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًَثأ طانة دًٕد ػط113ّٛ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًَغشٍٚ فٕص٘ عهًاٌ دٛذس114

عد ٔشالشٌٕ دسجح171936ًَٕس جًٛم اتشاْٛى دغ115ٍ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًَٕس خضٛش ػثاط ساض116ٙ

اشُاٌ ٔشالشٌٕ دسجح151732ًْانح خانذ داذى ػه117ٙ

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًْذٖ اتشاْٛى يذًذ فاضم118

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًًْاو ظاْش اتشاْٛى ػثذ119

عثغ ٔشالشٌٕ دسجح181937ًُْاء َاصش جهٛم اتشاْٛى120
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أستغ ٔشالشٌٕ دسجح171734ًٔائم ػثذ انًُؼى يذًذ خهٛم121

ٔادذ ٔشالشٌٕ دسجح151631ًٔدٚاٌ اتشاْٛى خهٛم اعًاػٛم122

شالشٌٕ دسجح141630ًٔسٔد جاعى لذطاٌ ػه123ٙ

شالشٌٕ دسجح141630ًٔعٍ خهٛم َجى يذًٕد124

عثغ ٔشالشٌٕ دسجح181937ًٔالء دغٍٛ عهًاٌ ادًذ125

126

127

128

129

130
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