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 يطئٕنٙ انؼًهٙ ئضى انطبنت و

 اثرار َبخٗ انطٛذ ضهٛى  .1
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 اثبر ْػبو ػجذانؼسٚس ػهٙ  .2

 ازالو يسًذ انطٛذ خهٛم  .3

 ارٔ٘ يسًذ ازًذ ضهًٛبٌ  .4

 ارٚح االزًذٖ ػجذانرزًٍ يسًذ ػجذانرزًٍ  .5

 ارٚح يسٗ انذٍٚ ػثًبٌ ػهٙ اثراْٛى  .6

 اضراء ازًذ ػجذانالِ يسًذ ْٛذِ  .7

ازًذ فرزبد يسًذاضراء   .8  

 اضراء ازًذ يسًذ َصرهللا  .9

 اضراء اغرف يسًٕد يرضٙ  .11

 اضراء انطبداد صبنر ػهٙ ػًبرِ  .11

 اضراء انطٛذ زطٍ ػهٙ  .12

 اضراء انطٛذ ػجذانكرٚى ازًذ  .13

 اضراء انطٛذ يسًذ زطُٛٙ يسًذ  .14

 نهفرلخ انراثؼخ رٕزٚغ ضكبغٍ انؼًهٙ

 لطى رًرٚط صسخ انًدزًغ 

  انفصم انذراضٙ األٔل
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Group (1) 



                                                                                                        

2 
 

 اضراء خًبل ازًذ ضٕٚهى  .15

 اضراء زطٍ ػجذانرزًٍ زطٍ ػجذانطالو  .16

زطٍ يسًذ ػجذانسًٛذاضراء   .17  

 اضراء زًبدِ يسًذ انطٛذ ػطّٛ ثذراٌ  .18

 اضراء زًذٖ ػهٗ اضًبػٛم ػهٗ  .19

 اضراء رخت انطٛذ ازًذ ػجذانمبدر  .21

 اضراء ضؼٛذ ازًذ ػجذانرزًٍ خٕدِ  .21

 اضراء ػجذ انرزٛى ازًذ فبظم انطٛذ  .22

 اضراء ػجذ انُبصر غسبرّ انطٛذ  .23

يراداضراء ػس انذٍٚ انطٛذ ػجذانغُٙ   .24  

 اضراء ػصبو يسًذ زطٍ  .25

 اضراء ػطّٛ ػجذهللا ػجذانؼبل يسًذ  .26

 اضراء يسًذ اثْٕبغى يسًذ ضبنى  .27

 اضراء يسًذ ػجذانمبدر زطُٛٙ  .28

 اضراء يسًذ ػجذانمبدر ػجذانسًٛذ  .29

 اضراء يسًذ ػٕض ػجذانًمصٕد  .31

 اضراء يسًذ يسًذ يٓذ٘  .31

 اضراء يسًذ ٕٚضف ْٔجّ رزق  .32

 يسًذ انًُطٙاضراء يسًٕد   .33

 اضراء يٕضٗ اضًبػٛم ػهٙ  .34

 اضراء َجٛم ػجذانؼسٚس زبيذ  .35

 اضراء َؼٛى ازًذ ػجذانؼسٚس يرضٙ  .36

 اضًبء ازًذ زهًٙ يُٓٙ  .37
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 اضًبء انػسبد فزسٙ رزق  .43
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 اضًبء ريعبٌ زبيذ صالذ  .46

 اضًبء ضبيٗ يسًذ ٕٚضف  .47
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 يطئٕنٙ انؼًهٙ ئضى اغبنت و

 اضًبء ػًبد صبنر صالذ انجريبٔ٘  .1

٘
ذر

 ل
ء
ػب

 د
د/

 

ل
ال

خ
 ّ

ْج
 /

و
 

اد
إ
 ف

ٛب
ان
 د

و/
 

ف
ٔ
ء
نر

 ا
جذ

ػ
ش 

ُب
ئٚ
 /

و
 

 اضًبء ػًبد يسًذ ػهٙ ػجذانرزًٍ  .2

 اضًبء يبْر يسًذ ازًذ  .3

 انؼسو اثراْٛىاضًبء يسًذ اثراْٛى اثٕ   .4

 اضًبء يسًذ ازًذ ػجذانؼبل  .5

 اضًبء يسًذ زًذ٘ ػطّٛ  .6

 اضًبء يسًذ ضبنى ثسٛر٘ ضبنى  .7

 اضًبء يسًذ ػهٙ يسًذ زطبٍَٛ  .8

 اضًبء يسًٕد خالل ػجذانؼسٚس يٕضٙ  .9

 اضًبء يسًٕد ػهٙ يسًذ  .11

 اغدبٌ ػًر ػجذانرزًٍ ػهٙ  .11

 اغرلذ ْٔجّ ػجذانطالو اثراْٛى  .12

 ريعبٌ ػجذهللا يسًذافُبٌ   .13

 آالء ازًذ راظٙ يسًذ  .14

 آالء اغرف يسًذ َجٕ٘ ػجذانًُؼى  .15

 آالء انطٛذ ػجذانمبدر ػجذانسًٛذ  .16

 آالء اًٍٚ كًبل ػجذانسًٛذ غكر  .17

 آالء زًذٖ يسًذ ػجذانفزبذ  .18

 آالء رفبػٗ غجبَّ زاٚذ  .19

 آالء ضبيٗ اثراْٛى انذضٕلٙ يسًذ زطبٍَٛ  .21

 يسًٕد يؼٕضآالء ضبيٗ ػهٙ   .21

 آالء ضًٛر ػجذانفزبذ يصطفٙ  .22

 آالء غؼجبٌ ػجذهللا ػجذانْٕبة  .23

 آالء صجرٖ يصطفٙ ػهِٕٛ  .24
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 آالء صالذ انطٛذ يسًذ  .25

 آالء ػجذ انرزًٍ انطٛذ ػجذانؼبل  .26

 آالء ػجذ انؼبغٗ ػجذانؼبغٙ خٕدِ  .27

 آالء ػالء زطٍٛ يسًذ ضبنى  .28

 آالء ػٛبد انطٛذ يسًذ  .29

 ػطّٛ لطت ضهًٛبٌآالء يسًذ   .31

 آالء يسًذ ػطّٛ يسًذ  .31

 آالء يسًذ ػٕض غرٚت  .32

 آالء يصطفٗ يسًذ يصطفٙ  .33

 آالء َٕٚص انطؼٛذ َٕٚص انطٛذ خهٛم  .34

 آنسْراء ازًذ يسًذ يسًٕد  .35

 آنػًٛبء يسًذ انطٛذ ازًذ  .36

 آنػًٛبء يسًذ َدٛت يزٕنٙ ػهٙ  .37

 آنٓبو انطٛذ ػهِٕٛ يسًذ ًْذاَٙ  .38

 ثٓٙ ػجذاندٕادايبل انطٛذ   .39

 ايبَٗ اثراْٛى انطٛذ ازًذ  .41

 ايبَٗ خًبل ثٓٛح زطٍ  .41

 ايبَٗ خًبل يسًٕد لطت اثراْٛى  .42

 ايبَٗ رخت انطٛذ خبد  .43

 ايبَٗ غجم ازًذ ػجذانخبنك  .44

 ايبَٗ ػبغف ازًذ ػجذانًمصٕد ازًذ  .45

 ايبَٗ يسًذ ازًذ انطٛذ خهٛم انمرػٛع  .46

 ايبَٗ ٕٚضف ٚبضٍٛ ػجذانطالو  .47

 ايم إَر يسًٕد يسًذ٘  .48

 ايم صالذ اضًبػٛم ػجذهللا  .49

 ايم ػبدل يسًذ زطٍ غبٍْٛ  .51

 ايم ػجذ انؼظٛى ػجذانًُؼى يسًذ  .51

 ايم يسًذ ازًذ زطٍ  .52
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 ايم يسًٕد ػجذانؼظٛى يسًذ ظٛف  .53

 ايُّٛ ازًذ انطٛذ انطٛذ  .54

 ايُّٛ انطٛذ اثراْٛى انطٛذ ضهًٛبٌ  .55

 ايُّٛ خًبل زطُٛٙ غهجّ  .56

 يسًذ يصطفٙ ايبو ٖصجر ازًذ  .57

 ازًذ ػجذ انسًٛذ َجٕ٘ ػجذانفزبذ  .58

 ازًذ ػجذ انًمصٕد زطٍ ػجذانًمصٕد ريعبٌ  .59

 ازًذ ػجذ انًُؼى ػجذانغفبر يسًذ  .61

 ازًذ ػثًبٌ يسًٕد ػهٙ ػًر  .61

 ازًذ ػطبهللا يسًذ ػجذانسهٛى  .62

 ازًذ ػطِٕ يسًذ ازًذ  .63

 ازًذ كًبل انٓبد٘ ثُٓطٙ  .64

 دٚبةازًذ كًبل ػهٙ   .65

 ازًذ يبْر ازًذ يسًذ يصطفٗ يرضٗ  .66

 ازًذ يسطٍ ػجذانسهٛى ػجذانسًٛذ  .67

 ازًذ يسًذ اثراْٛى انذضٕلٙ  .68

 ازًذ يسًذ ازًذ ضهٛى اثٕزٚذ  .69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

7 
 

 

 

 

 يطئٕنٙ انؼًهٙ ئضى انطبنت/ح و

 ايُّٛ خًبل يسًذ خهٛم يُصٕر  .1
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 ايُّٛ زبفظ يسًذ يسًذ  .2

 ايُّٛ ػبدل ػجذانرزٛى يسًذ ػذٔ٘  .3

 ايُّٛ ػثًبٌ يسًذ ػثًبٌ  .4

 ايُّٛ ػسٚس٘ يسًذ ػسٚس٘  .5

 ايُّٛ ػطّٛ انطٛذ ايٍٛ  .6

 ايُّٛ ػطّٛ كبيم ػهٙ ػطّٛ  .7

 ايُّٛ يسًذ ػجذانؼظٛى انطٛذ  .8

 يسًذ ػجذانفزبذ ػجذانؼسٚسايُّٛ   .9

 ايُّٛ يسًذ يسًذ ازًذ  .11

 ايُّٛ يسًٕد انطٛذ ضًٛر ازًذ ػجذهللا  .11

 ايٛرِ اثراْٛى ازًذ اثراْٛى  .12

 ايٛرِ اثٕانخٛر انطٛذ يسًذ  .13

 ايٛرِ ازًذ ضؼٛذ ػجذانهطٛف  .14

 ايٛرِ انطٛذ ثذٔ٘ يٕضٙ  .15

 ايٛرِ انطٛذ غٕلٙ ازًذ  .16

 ايٛرِ انطٛذ يسًٕد يسًذ  .17

 ايٛرِ اًٍٚ اثراْٛى زطٍ اثراْٛى  .18

 ايٛرِ صجر٘ ايٍٛ يسًذ ػهٙ  .19

 ايٛرِ غّ يسًذ ازًذ  .21

 ايٛرِ ػجذ هللا يسًذ ػجذهللا  .21

 ايٛرِ ػسد يسًذ يسًذ  .22

 ايٛرِ يسًذ زًذ٘ ايٍٛ  .23

 ايٛرِ يسًذ ػجذانفزبذ ػجذانؼسٚس  .24
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 ايٛرِ يسًذ ػجذهللا يسًذ  .25

 ايٛرِ يسًذ ٕٚضف ػطِٕ  .26

 يسًٕد زٚذاٌ يُطٙايٛرِ   .27

 ايٛرِ يُٛر َٕٚص ضبنى  .28

 ايٛرِ ٚبضر فزر انجبة انطٛذ  .29

 ايٛرِ ٕٚضف ػجذانرزًٍ زطٍ خبغر  .31

 ايًّٛ يسًٕد اثراْٛى فرج  .31

 ايُّٛ انطٛذ ازًذ يسًذ ضهًٛبٌ  .32

 ايُّٛ ٚطر٘ زفُٙ ازًذ  .33

 إَار يسًٕد ػجذانرزًٍ ازًذ ػهٙ  .34

 اٚبد يسًذ ػجذانًُؼى اضًبػٛم  .35

 اًٚبٌ اثراْٛى اثٕ انفزٕذ ػبير  .36

 اًٚبٌ ازًذ زكرٚب انطٛذ  .37

 اًٚبٌ ازًذ يسًذ يٕضٙ ػطبهللا  .38

 اًٚبٌ اضًبػٛم يسًذ يصطفٙ  .39

 اًٚبٌ انطٛذ اضًبػٛم يسًذ  .41

 اًٚبٌ انطٛذ ػجذانرزًٍ يسًذ  .41

 اًٚبٌ انطٛذ يسًذ انطٛذ  .42

 اًٚبٌ انطٛذ يسًٕد ػهٙ يزٕنٙ  .43

 انطٛذاًٚبٌ خًبل ػجذانغُٙ   .44

 اًٚبٌ خًؼّ يسًذ صذٚك  .45

 اًٚبٌ رثٛغ يسًذ يزٕنٙ  .46

 اًٚبٌ رظب ػجذانرازق خبغر  .47

 اًٚبٌ ضؼٛذ خبٍْٛ يسًٕد يسًذ  .48

 اًٚبٌ ضؼٛذ فزسٙ يسًذ  .49

 اًٚبٌ ضًٛر يسًذ ػجذاندهٛم  .51

 اًٚبٌ غسزّ اثراْٛى انطٛذ  .51

 اًٚبٌ غؼجبٌ يسًذ غهجّ ازًذ  .52
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 اًٚبٌ صالذ انطٛذ يٓذ٘  .53

 اًٚبٌ ػبدل ازًذ فزٕذ صٛبو  .54

 اًٚبٌ ػجذ انطالو انطٛذ ازًذ٘ ػهٙ  .55

 اًٚبٌ يسًذ ازًذ ضؼذِ  .56

 ازًذ يسًذ ازًذ ػجذانًمصٕد  .57

 ازًذ يسًذ ازًذ يسًذ  .58

 ازًذ يسًذ انذٚذايَٕٙ يسًذ غسبرّ  .59

 ازًذ يسًذ زًذ٘ ػطّٛ  .61

 ازًذ يسًذ ضؼذ ازًذ يسًذ  .61

 ازًذ يسًذ صالذ ػجذانزٕاة  .62

 ازًذ يسًذ ػبدل يسًذ انجذرٖ  .63

 ازًذ يسًذ ػجذانطزبر ػجذانغفبر اثراْٛى  .64

 ازًذ يسًذ ػهٙ يسًذ  .65

 ازًذ يسًذ يسًذ انطٛذ ازًذ انػٕرثدٙ  .66

 ازًذ يسًذ يسًذ غسزٕ يسًذ انطٛذ  .67

 ازًذ يسًذ يسًذ ػجذانًمصٕد  .68

 ازًذ يسًذ يسًذ ػٕض يسًذ  .69
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 اًٚبٌ يسًذ ازًذ٘ ػساز٘  .1
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 اًٚبٌ يسًذ انػرلبٔ٘ ػجذانغُٙ يهٛدٙ  .2

 اًٚبٌ يسًذ زهًٙ ازًذ يسًذ  .3

 اًٚبٌ يسًذ ػطّٛ ػجذانػبفٙ  .4

 اًٚبٌ يسًذ يزٕنٙ يزٕنٙ  .5

 ًَر اثراْٛى اًٚبٌ يسًذ  .6

 اًٚبٌ يسًٕد زطٍ َٕر  .7

 اُٚبش انؼرثٗ يسًذ ػجذانسًٛذ يرضٙ  .8

 اّٚ اثراْٛى يرضٙ ػجذانفزبذ  .9

 اّٚ ازًذ يسًذ ازًذ يسًذ  .11

 اّٚ انطٛذ صبثر انطٛذ زطٍ  .11

 اّٚ انطٛذ ػجذانطًٛغ ػجذانرزًٍ  .12

 اّٚ هللا ازًذ انطؼٛذ ازًذ انؼٛطٕ٘  .13

 اّٚ خًبل اثْٕبغى يسًذ  .14

 اّٚ خٓبد صبثر ػٛطٙ  .15

 اّٚ ضبير ػجذانهطٛف اثراْٛى  .16

 اّٚ ضبيٗ خٛر٘ ازًذ يزٕنٙ  .17

 اّٚ ضًٛر يصطفٙ ازًذ  .18

 اّٚ ػبدل ػجذانرازق ازًذ  .19

 اّٚ ػبغف ػجذانسٙ يسًذ  .21

 اّٚ ػجذ انؼسٚس انطٛذػهٙ  .21

 اّٚ ػجذ هللا انطٛذ انطٛذ  .22

 اّٚ ػصبو يسًذ يسًذ  .23

 اّٚ ػطّٛ ضؼٛذ ػطّٛ  .24
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 اّٚ ػالء انطٛذ ضبنى  .25

 اّٚ ػًبد اضًبػٛم ػهٙ اضًبػٛم  .26

 اّٚ كًبل يسًذ يسًذ  .27

 اّٚ يسًذ اثراْٛى ػجذانؼبل ػهٙ  .28

 اّٚ يسًذ خٕدِ انطٛذ خرثٕظ  .29

 اّٚ يسًذ زكٙ يسًذ  .31

 اّٚ يسًذ ػجذانؼظٛى ػجذانسًٛذ يسًذ انطٛذ  .31

 اّٚ يسًذ يسرٔش يسًذ  .32

 اّٚ يُصٕر يسًذ ازًذ  .33

 خبنذ لرَٙ ػجذانزٕاةثثُّٛ   .34

 ثذٔر ػجذانًُؼى فًٓٙ ػجذانمبدر  .35

 ثطًّ ثذٖٔ يسًذ لطت  .36

 ثطًّ ػجذانسًٛذ يسًذ يسًذ  .37

 ثطًّ يسًذ ػس يسًذٍٚ ػجذانؼبل  .38

 ثطًّ يسًٕد ػجذانخبنك ػجذانٓبد٘  .39

 ثطًّ يُصٕر يسًٕد ػجذانٓبد٘  .41

 ثطًّ ٚبضر يسًذ ػهٙ ازًذ  .41

 ثطُذ انطٛذ ازًذ يسًذ يصطفٙ  .42

 ثطُذ انطٛذ ػبدل ػطّٛ يزٕنٙ  .43

 ثطُذ اٚٓبة ازًذ يسًذ ػهٙ  .44

 ثطُذ ػجذ انُجٙ ازًذ ػجذانُجٙ  .45

 رطُٛى رظب ػهٙ ػطّٛ ازًذ  .46

 رطُٛى يسًٕد صالذ زطٍٛ  .47

 رغرٚذ ػفٛفٗ ػجذانًدٛذ ػفٛفٙ  .48

 رمٗ ٔزٛذ صذٚك ثٕٛيٙ  .49

 خًالد يطؼذ ضهًٛبٌ ػهٙ  .51

 خًٛهّ زًذ٘ ٕٚضف يسًٕد  .51

 صالذ ازًذ ازًذ ضهٛىخٓبد   .52
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 خٓبد ػجذ انًُؼى يسًذ ػجذانًؼطٙ  .53

 زطُبء يسًذ ػهٙ زطٍ  .54

 زُبٌ زًذٌٔ ػجذانًُؼى زطٍ انطٛطٙ  .55

 زُبٌ زًذٖ ػجذانرزًٍ يسًذ  .56

 ازًذ يسًذ يسًٕد يصطفٙ ػجذهللا  .57

 ازًذ يخزبر ازًذ انًصهسٗ ػجذ انرؤف  .58

 ازًذ يذٚر يسًذ ازًذ  .59

 زطٍٛ يسًذازًذ ٚبضر صالذ انذٍٚ   .61

 ازًذ ٚبضر ػجذانسًٛذ ازًذ  .61

 ازًذ ٚسٛب يسًذ زطٍ ضاليّ  .62

 اضبيّ رخت انطٛذ ػٛطٙ  .63

 اضبيّ صجسٗ اثراْٛى ازًذ انصجبؽ  .64

 اضالو ػجذ انكرٚى ػجذانؼسٚس يسًذ ػطّٛ  .65

 اضالو ػجذ هللا ػجذهللا ػجذانٓبد٘  .66

 اضالو يسًذ غسزّ ػجذانغُٙ انذخبج  .67

 ػجذانهطٛفاضالو يسًذ ػٕض   .68

 اضالو َبصر يزٕنٙ ػجذانفزبذ  .69
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 يطئٕنٙ انؼًهٙ ئضى انطبنت/ح و

 زُبٌ غبرق اثراْٛى انذضٕلٙ  .1
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 زٍُٛ ػجذ انسهٛى انطٛذ ازًذ  .2

 يسًذ يسًٕد ػجذانطالو زٍُٛ  .3

 خهٕد ازًذ زطٍ انطٛذ  .4

 خهٕد زطٍ ازًذ رٕفٛك  .5

 خهٕد ػجذ انؼبل يسًذ يسًذ اثٕ انُدب  .6

 خهٕد ػصبو اثراْٛى يسًذ  .7

 خهٕد يسًذ يسًذ ػجذهللا  .8

 خهٕد يسًذ يسًٕد ػجذانسًٛذ االصٕر  .9

 خهٕد يسًٕد صجر٘ يسًذ يرضٙ انذق  .11

 خهٕد يصطفٗ ريعبٌ يسًذ  .11

 خهٕد يصطفٗ يسًذ ريعبٌ يسًذ ازًذ  .12

 دانٛب ضبيٗ يسًذ ػجذاندٕاد  .13

 دػبء اثراْٛى ػجذانؼبل يسًذ دٚبة  .14

 دػبء انطٛذ ػجذهللا انطٛذ  .15

 دػبء زطٍ كًبل انٓبد٘  .16

 دػبء زطُٛٙ ػجذ انؼبل يسًذ ػجذ انؼبل  .17

 دػبء رظب ػجذانؼبغٙ ػًبرِ  .18

 دػبء ريعبٌ اثراْٛى ػجذانسًٛذ  .19

 يدذٖ فإاد ازًذ ػراثٙدػبء   .21

 دػبء يسًذ انطٛذ ػطّٛ  .21

 دػبء يسًذ خًبل زطُٙ  .22

 دػبء يسًذ ػجذانرزًٍ يسًٕد  .23

 دػبء يسًذ ػجذانغفبر اضًبػٛم  .24

 دػبء يسًذ ػهٙ ضهًٛبٌ ازًذ  .25
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 دػبء يصطفٙ يسًذ زطٍٛ  .26

 دَٛب اثراْٛى نطفٙ اثراْٛى  .27

 دَٛب ػبدل ػٕض يسًذ خهٛم  .28

 ازًذدَٛب ػصبو يسًذ   .29

 دَٛب ػهٗ ػجذ انؼسٚس غُٛى  .31

 دُٚب صبنر زطٍ ػزرٚص يسًذ  .31

 دُٚب ػجذ انرزًٍ اثراْٛى ػجذانسًٛذ  .32

 دُٚب ػجذ هللا ضؼذ زطٍ ػجذهللا  .33

 دُٚب يسًذ ازًذ يسًذ  .34

 راَٛب صبثر ػجذانسبفظ اثراْٛى  .35

 راَٛب يسًٕد يسًذ يسًٕد  .36

 رثبة ضهًٛبٌ اثراْٛى غسبرّ  .37

 انطٛذ ػهٙ ٕٚضفررٛجّ ضًٛر   .38

 رزبة رفبػٙ ايبو انطٛذ  .39

 رزًّ ازًذ يسًذ اثراْٛى ازًذ  .41

 رزًّ ازًذ يسًٕد ايبو ػهِٕٛ  .41

 رزًّ اضالو اثراْٛى يسًذ ػجذانؼسٚس  .42

 رزًّ يسًذ انطٛذ انطٛذ ػطّٛ انجسرأ٘  .43

 رزًّ يذزذ ػهٙ يسًذ  .44

 رزاٌ يسًذ يسًٕد ػبرف  .45

 ػجذانرزًٍرضًّٛ انطٛذ ػجذانٕازذ   .46

 رغب اغرف انطٛذ يرضٙ  .47

 رغب يسًذ اثراْٛى ٕٚضف ثُٕرِ  .48

 رغب َجٛم زطٍ ازًذ  .49

 رظٕٖ ازًذ ػجذهللا اثراْٛى يسًذ  .51

 رغذِ ػجذ انسهٛى زطٍ يصطفٙ  .51

 رَب ازًذ زطٍ يسًٕد  .52

 رَب انٓبدٖ ػجذانٕازذ ػهٙ  .53
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 رَب خًبل يسًذ ٚسٙ  .54

 رَب رظب ػهٙ ػجذانًدٛذ خُُّٛ  .55

 غبكر يسًذ ازًذ رَب  .56

 اضالو َبصر يسًٕد غبٍْٛ  .57

 اضًبػٛم يزٕنٗ انًسًٕد٘ ػجذانخبنك  .58

 اغرف يسًذ ازًذ ضهٛى اثٕزٚذ  .59

 اغرف يسًذ ػجذانًؼطٗ يسًذ  .61

 آنطٛذ ازًذ ضؼٛذ يًذٔذ ػطّٛ انطٛذ  .61

 آنطٛذ ريعبٌ انطٛذ يطهى ضٕٚهى  .62

 آنطٛذ ػجذ انهطٛف انطٛذ ػجذانهطٛف  .63

 انطٛذ يسًذأنطٛذ كرٚى   .64

 آنطٛذ يزٕنٗ انطٛذ يسًذ زطٍ  .65

 آنطٛذ يدذٖ انطٛذ انطٛذ  .66

 ايٛر يزٕنٗ يزٕنٗ اثراْٛى انسٚذٖ  .67

 اَص ػجذانؼبل انطٛذ ػجذانؼبل  .68

 اًٍٚ يسًذ ازًذ زطٍ انطٛذ  .69
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 يطئٕنٙ انؼًهٙ ئضى انطبنت/ح و

 رَب ػبغف ضؼٛذ اثراْٛى  .1
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 رَب يسًذ ػجذ انرزًٍ ػبير ْالل  .2

 رَب يسًذ ػجذهللا ازًذ  .3

 رَب يصطفٗ انطٛذ ضبنى ػٕٚعّ  .4

 رَٛب يٓذٖ ضؼذ انػبفؼٙ  .5

 رٔاٌ ػبدل ػجذهللا ػجذانٓبد٘  .6

 رٔزّٛ يسًذ يسًذ يزجٕنٙ  .7

 رٔٚذا صجسٗ ػجذانفزبذ زهجٙ  .8

 رٚى خبنذ زكٙ ػجذهللا خٓبد  .9

 رٚى ػصبو ضهًٛبٌ يسًذ  .11

 رُٚبد رظب يسًذ ازًذ  .11

 رٚٓبو زًذٖ رغبد ػهٙ غسبرّ  .12

 رٚٓبو ضبير يسًذ ايٍٛ انهٛثٙ  .13

 رٚٓبو يسًذ ازًذ انػرثُٛٙ  .14

 رٚٓبو ٔصفٗ زطٍ يصطفٙ  .15

 زْراء زطٍ ػجذهللا يُصٕر  .16

 ػجذانؼهٛى زطٍٛزْراء يطهى   .17

 زُٚت ازًذ انطٛذ ازًذ زطٍ  .18

 زُٚت اضًبػٛم خبثر زطبٍَٛ  .19

 زُٚت انطٛذ ػجذانًُؼى انطٛذ  .21

 زُٚت زطٍ ػجذانًُؼى انطٛذ  .21

 زُٚت َؼًبٌ ػجذانرزًٍ ػجذانفزبذ َبدّٚ  .22

 ضبرِ ازًذ اثراْٛى انػُبٔ٘ انػُبٔ٘  .23

 ضبرِ ازًذ زًذ٘ ػجذهللا  .24
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 ػجذانكرٚىضبرِ ازًذ يصطفٗ   .25

 ضبرِ ازًذ يٓذ٘ يسًذ  .26

 ضبرِ اضبيّ زطٍ يسًذ  .27

 ضبرِ اَص رخت ضبنى  .28

 ضبرِ اًٍٚ ػجذانًؼطٙ يسًذ انطٛذ  .29

 ضبرِ زطُٙ لُذٚم اثراْٛى  .31

 ضبرِ ضؼٛذ ٕٚضف زطبٍَٛ  .31

 ضبرِ صالذ ػجذانؼسٚس ػهٙ  .32

 ضبرِ غُطبٖٔ يسًذ زطٍٛ  .33

 ضبرِ ػجذ انطزبر ػجذانمبدر انػرثُٛٙ  .34

 ضبرِ ػجذِ رغذ٘ يزٕنٙ  .35

 ضبرِ ػٕض يسًذ ػجذانطزبر  .36

 ضبرِ يسًذ اثراْٛى ػهٙ انؼطكر٘  .37

 ضبرِ يسًذ فإاد انطٛذ ازًذ  .38

 ضبرِ يسًذ يسًٕد يسًذ خهٛم  .39

 ضبرِ ٔخّٛ انطٛذ ضاليّ  .41

 ضبنٙ ػجذ هللا خٕدِ انجسٛر٘  .41

 ضسر يسًذ ازًذ ػطّٛ  .42

 ضسر يسًذ زطٍ اثراْٛى  .43

 انطٛذ ازًذضهًٗ ازًذ   .44

 ضهًٗ ػجذ انؼسٚس يسًذ ضهٛى ػجذانطالو  .45

 ضهًٗ يسًذ انطٛذ يصطفٙ  .46

 ضهٕٖ يسًذ ضؼٛذ يسًذ  .47

 ضًبذ فٛصم يسًذ يٓذ٘  .48

 ضًبذ يسًذ يسًذ ػجذانفزبذ  .49

 ضًبذ يصطفٗ ازًذ يخزبر اندًبل  .51

 االء يُصٕر ػجذانطالو يُصٕر  .51

 ايُّٛ يسًذ َصر انذٍٚ ػجذ انٕازذ غؼجبٌ  .52
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 اَطبو ازًذ ػٛطٕٖ ػٛطٕٖ  .53

 رٚٓبو ػهٙ َؼًذ هللا ػهٙ  .54

 اٚٓبة يسًذ ضٛذ ازًذ ضهٛى  .55

 زبرى زطبو زطُٙ رٕفٛك  .56

 زطٍ اغرف ضؼذ ثٕٛيٙ  .57

 زطٍٛ صالذ انذٍٚ زطٍٛ ػطّٛ اثراْٛى  .58

 زًذِ رظب غّ ػطٕاٌ  .59

 خبنذ يسًذ انطٛذ يسًذ يُبع  .61

 رايس ػبدل يسًٕد صبنر  .61

 يسًذرايٙ يسًذ يسًٕد   .62

 رظب اغرف انطٛذ ضٕٚهى  .63

 زٚبد يدذٖ ػجذانًؼطٙ ػجذانسًٛذ خبد  .64

 زٚبد يسًذ انطٛذ ضؼٛذ  .65

 ضبنى يسًذ ضبنى اثراْٛى  .66

 ضؼذ ػجذ انًُؼى ضؼذ ازًذ  .67

 ضؼٛذ يسًذ انطؼٛذ ػهٙ ازًذ  .68
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 يالزظبد انسبنخ ئضى انطبنت/ح و

  1يٍ انخبرج  ازًذ ػثًبٌ يسًذ يسًذ  .1

 

 

 

 

نٛص نذٚٓى ػًهٙ 

 انًبدح

 1يٍ انخبرج  انػًٛبء ػجذهللا يسًذ ػجذهللا  .2

 1يٍ انخبرج  اًٚبٌ ػجذانهطٛف ػجذانكرٚى انطٛذ  .3

 2يٍ انخبرج  ازًذ يسًذ ػهٗ انطٛذ يسًذ ػهٗ  .4

5.  
 اثراْٛى غرٚف اثراْٛى ٔنٗ انذٍٚ

 3يٍ انخبرج 

 الئسخ لذًٚخ

6.  
 ايُّٛ ازًذ اثراْٛى زطٍ

 4 يٍ انخبرج

 الئسخ لذًٚخ

7.  
 اّٚ ػجذانسًٛذ زطٍ ػجذانسًٛذ

 4يٍ انخبرج 

 الئسخ لذًٚخ

                                                                                 

 

 

 رئٛص انمطىلبئى ثأػًبل                                                                                        

 أ.و.د/ فبغًّ يسًذ أزًذ

 


