
 انكهُح : كهُح انؼهىو

 انقظى : ػهىو انسُاج 

 4007-4006طُح انرخزج : 

  7/7/4007فٍ  5/35/6855رقى وذارَخ االيز اندايؼٍ : 

 انذور : االول

 رقى انذورج : انثانثح

 

 يؼهىياخ اخزي انرقذَز اطى غانة انزتاػٍ وانهقة خ

 - خُذ هذي خعز ازًذ خىاد انزتُؼٍ 3

 - خُذ انسذَثٍهذَم يشهز َىَض يسًذ  4

 - خُذ يزوج زظٍ ػثذ انىهاب خًُم انصًُذػٍ 5

 - خُذ زُاٌ صثزٌ صثسٍ َسًُ انذورٌ 6

 - خُذ اقثال طًٍُ ػهٍ كاظى انثُاذٍ 7

 - خُذ اَرصار خثز خهُم ػثذ انسًُذ اندثىرٌ 8

 - خُذ رَاض طانى يسًذ زًذ اندثىرٌ 7

 - خُذ ػهٍ يسًذ ػثذ َاصز انظفُزٌ 8

 - خُذ ٍ ػثذ اطىد زظٍ انثذرٌاًَاٌ زظ 9

 - خُذ يها زًذٌ زظٍُ ػهٍ اندُاتٍ 30

 - خُذ ػثًاٌ ػًز انؼًزٌ ٍسَُة تهاء انذَ 33

 - خُذ اطٍُ زظٍُ ػظكز تاقز انطائٍ 34

 - خُذ تشار غارق اطًاػُم هالل انشُذاذ 35

 - خُذ طُاء دروَش ػدُم صانر انظٍ 36

 - خُذ ٌيسًذ انذور ىفذوي ػثذ اندثار خاط 37

 - خُذ َظزٍَ تذرٌ يسًذ يسًذ انًخهثٍ 38

 - يرىطػ هثح َدى ػثىد طهًُاٌ انُُظاٍَ 37

 - يرىطػ ذُظُز ػادل يسظٍ يدُذ انزتُؼٍ 38

 - يرىطػ هثح خانذ َؼًد تهاء انذٍَ انطائٍ 39

 - يرىطػ زُاٌ يسًذ ػهٍ كاظى انُؼًح 40

 - طػيرى انسهفٍ قػثذا نزسا جػثذانظاد زهانح فاخ 43

 - يرىطػ فؤاد خهف ػثذهللا ازًذ اندثىرٌ 44

 - يرىطػ فاذٍ يسًىد يسًذ طايٍ انًفزخٍ 45

 - يرىطػ هُى ازًذ زًُذٌ انظايزائٍافاذٍ اتز 46

 - يرىطػ ػايز طًُز خشػم يسًىد انُذاف 47

 - يرىطػ شًُاء اتزاهُى زهثىص ػهىاٌ انثُاذٍ 48

 - يرىطػ تظًح زظٍ خُزٌ خعز انُقُة 47

 - يرىطػ يداهذ خهف ػهٍ ازًذ اندًُهٍ 48

 - يرىطػ ػثُذ زًذ اندُاتٍ ٍػثُز ػه 49

 - يرىطػ اَهح اَىر سٍَ انؼاتذٍَ زظٍُ انثُاذٍ 50

 - يرىطػ طهً اكثز ػهٍ شزَف انثُاذٍ 53

 - يرىطػ يسًذ صانر ارزُى اتزاهُى انُاصزٌ 54

 - يرىطػ يؼرش شُاع خهف ػثذ انسظُاوٌ 55

 - يرىطػ ػهٍ ازًذ داود انًفزخٍفائش  56

 - يرىطػ طزي طايٍ يسظٍ زًىد هذو 57

 - يرىطػ نُهً صانر طاقٍ رظا انثُاذٍ 58

 - يرىطػ ويُط يشازى يسًىد زثُة انظالوٌ 57

 - يرىطػ رؤي ػثاص ػهٍ طهىو انؼثاطٍ 58

 - يرىطػ ػًاد ػشَش ازًذ انزاشذٌ 59

 - طػيرى ذارا  اكزو زًُذ يسًذ انثاخالٌ 60

 



 

 

 انكهُح : كهُح انؼهىو

 انقظى : ػهىو انكًُُاء 

 4007-4006طُح انرخزج : 

  7/7/4007فٍ  5/35/6855رقى وذارَخ االيز اندايؼٍ : 

 انذور : االول

 رقى انذورج : انثانثح

 

 يؼهىياخ اخزي انرقذَز اطى غانة انزتاػٍ وانهقة خ

 - خُذ ػًز َاطٍُ ظاَغ َاَف اندُاتٍ 3

 - خُذ ثذ انكزَى شاكز يسًىد انزفاػٍدَاَا ػ 4

 - خُذ ازًذ شاكز يزصىص داَر اندُاتٍ 5

 - خُذ يها نطُف خاطى ػهىاٌ انظايزائٍ 6

 - خُذ رتاب صانر زظٍُ خار هللا انظايزائٍ  7

 - خُذو تاطم يسًذ ازًذ زُىد اندًُهٍ 8

 - خُذ تظًح سَذ ػهىاٌ زًذ انُاصزٌ 7

 - خُذ انركزَرٍ نُُا ازظاٌ اتزاهُى خهُم 8

 - خُذ اَرصار هاشى غه ػهٍ انؼثاطٍ 9

 - يرىطػ يسًذ زًُذ صانر خهف اندثىرٌ 30

 - يرىطػ وطاو طهًُاٌ يسًذ صانر انؼثُذٌ 33

 - يرىطػ َثاخ زظٍُ خًؼح اطًاػُم انذاودٌ 34

 - يرىطػ نؤٌ ػهٍ ظازٍ يسًذ انظايزائٍ 35

 - يرىطػ اَُاص ػثذ انؼشَش زًىد ازًذ انظايزائٍ 36

 - يرىطػ طالو ازًذ رخا شطح اندثىرٌ 37

 - يرىطػ يسًذ ػهٍ زًذ زظٍ اندًُهٍ 38

 - يرىطػ ػهٍ اندثىرٌ ٍػًز ػثُذ ػثذ انززً 37

 - يرىطػ فادَح فاروق فرر هللا ػثًاٌ انقطاٌ 38

 - يرىطػ فاذٍ قاطى يدذاب رفاػٍ انزتُؼٍ 39

 - يرىطػ َُفٍُ يزذعً رظا يسًذ اندىهزٌ 40

 - يرىطػ رزاب ازًذ ػظم يسًىد اندثىرٌ 43

 - يرىطػ غادج ػذَاٌ ػُاد ػثذهللا 44

 - يرىطػ يزوج ػثذ انىازذ ػثاص يزداٌ انُدار 45

 - يقثىل ػالء زظٍُ طانى زظٍُ انؼشاوٌ 46

 - يقثىل رغذ فُصم شزَف ػًز انؼثُذٌ 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انكهُح : كهُح انؼهىو



 اخانقظى : ػهىو انساطث 

 4007-4006طُح انرخزج : 

  7/7/4007فٍ  5/35/6855رقى وذارَخ االيز اندايؼٍ : 

 انذور : االول

 رقى انذورج : انثاَُح

 

 يؼهىياخ اخزي انرقذَز اطى غانة انزتاػٍ وانهقة خ

 - خُذ رَا َشار اطًاػُم ػثذهللا انُاصزٌ 3

 - خُذ ػالء خعُز ػثاص يسًُُذ اندُاتٍ 4

 - خُذ ذزكٍ انذنًٍُ فزذ خثار رسَح 5

 - خُذ رَذ خانذ ػثذ انززًٍ يصطفً انركزَرٍ 6

 - خُذ االء ازًذ يسًذ ازًذ انزاشذٌ 7

 - خُذ اًَاٌ َاخٍ طاخد خهف انؼُشٌ 8

 - خُذ هُفاء َاطٍُ ظاهز يسًىد خاف 7

 - خُذ صذاو فززاٌ زايذ طهطاٌ انذنًٍُ 8

 - خُذ طىطٍ ػهٍ زايذ يسًذ انركزَرٍ 9

 - خُذ ل اَىر ػًز يسًذ انُىطحترى 30

 - خُذ فزذ صثاذ خهف خاطى انذورٌ 33

 - خُذ نُُا ػًاد ػشَش خًُم انطائٍ 34

 - خُذ ػهٍ خهُم صانر خهف اندثىرٌ 35

 - خُذ طًُاء خالل ػثذهللا يزػٍ انُؼًٍُ 36

 - يرىطػ طزي َشهاٌ كًال ػثذ انهطُف انركزَرٍ 37

 - يرىطػ هثح هاٍَ رزُى خالب انُدفٍ 38

 - يرىطػ زُاٌ شىكد كىثز قادر انثُاذٍ 37

 - يرىطػ ازًذ ازًادٌ ثهح فُاض انسًذاٍَ 38

 - يرىطػ ػذٌ ػثذ يسًذ زظٍ اندُاتٍ 39

 - يرىطػ هُذ زظٍ ػهىاٌ ريُط انظايزائٍ 40

 - يرىطػ يُرهً خعز ػثذ ػهٍ اندثىرٌ 43

 - يرىطػ دػاء ػذَاٌ يسًذ يهذٌ انكُذٌ 44

 - يرىطػ هدُم ػثذهللا خعز اندثىرٌاَُاص  45

 - يرىطػ زُاٌ هادٌ خعُز وزُذ انىائهٍ 46

 - يرىطػ زارز ػثذهللا زظٍُ ػثذهللا اندثىرٌ 47

 - يرىطػ ػثذانىهاب زًذاٌ رظا زظٍ انثُاذٍ 48

 - يقثىل اطزاء طايٍ يسًذ صانر انركزَرٍ 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 انكهُح : كهُح انؼهىو

 هىو انسُاجانقظى : ػ 

 4007-4006طُح انرخزج : 

  37/30/4007فٍ  5/35/3070رقى وذارَخ االيز اندايؼٍ : 

 انذور : انثاٍَ

 رقى انذورج : انثانثح

 

 يؼهىياخ اخزي انرقذَز اطى غانة انزتاػٍ وانهقة خ

 - يرىطػ يسًذ َىطف ػثذهللا َاصز انؼشاوٌ 3

 - يرىطػ ػًز وطاو خاتز غه االنىطٍ 4

 - يقثىل يسًىد زظٍُ زًىد اندثىرٌ كُالٌ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انكهُح : كهُح انؼهىو

 انقظى : ػهىو انكًُُاء 

 4007-4006طُح انرخزج : 

  37/30/4007فٍ  5/35/3070رقى وذارَخ االيز اندايؼٍ : 

 انذور : انثاٍَ

 رقى انذورج : انثانثح

 

 يؼهىياخ اخزي ذَزانرق اطى غانة انزتاػٍ وانهقة خ

 - يرىطػ االء ػثذانززُى ػهىاٌ يسًذ انظايزائٍ 3

 - يرىطػ وفاء َصُف خاطى يسًذ انؼُشٌ 4

 - يقثىل رَاض اتزاهُى زًذ طهُى اندثىرٌ 5

 - يقثىل يسًذ ازًذ زظٍُ زًادٌ اندثىرٌ 6

 - يقثىل يسًذ يؼٍ زًذ غؼًح اندثىرٌ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 انكهُح : كهُح انؼهىو

 انقظى : ػهىو انساطثاخ 

 4007-4006طُح انرخزج : 

  37/30/4007فٍ  5/35/3070رقى وذارَخ االيز اندايؼٍ : 

 انذور : انثاٍَ

 رقى انذورج : انثاَُح

 

 يؼهىياخ اخزي انرقذَز اطى غانة انزتاػٍ وانهقة خ

 - يقثىل خهذوٌ ارشذ ػهٍ زظٍُ انزَض 3

 - يقثىل زاهُى يسًذ ػطُح اندثىرٌػذَاٌ ات 4

 - يقثىل أثُز يشؼاٌ خعُز زظٍ انذورٌ 5

 


