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اٍَ نهعاو انطهثح انًطانثٍُ تايتساٌ انذور انثاٍَ نهكىرضٍُ االول وانث َتائحلائًح 

 (1026-1025) انذراضٍ

 انُتُدح انًرزهحا اضى انطانة خ

 يكًهح يادج وازذج االونً اثار يتعة عثذ هللا دازىر  .2

 راضثح االونً اضراء صثاذ طه خهف  .1

 راضة االونً انهُث تاضم زدىكٍ  .3

 يكًم يادتٍُ االونً انًُاٌ عثذ انرزًٍ اتراهُى  .4

 راضة االونً اَاد ضعُذ شُىٌ  .5

 راسبة االونً  ف هُثى يُُراَال  .6

 يكًهح يادج وازذج االونً ثاير زطٍ فهذ خهاد  .7

 يكًم يادتٍُ االونً خًال عثذ انهادٌ َىَص  .8

 راضثح االونً خُاٌ عثذ انطتار رشُذ  .9

 راضة االونً زطٍُ ثاير ًَر عذواٌ  .20

 يكًم يادتٍُ االونً رواء خهُم خاضى  .22

 َاخسح االونً زَُة خًال طه  .21

 يكًم يادتٍُ االونً ر صاتر رخةضارج طاه  .23

 َاخر االونً ضعذ زًُذ شهاب  .24

 راضة االونً ضفُاٌ َاضٍُ يسًذ  .25

 يكًم يادتٍُ االونً طارق فرج عثذ هللا خاضى  .26

 يكًم يادتٍُ االونً عثاش اتراهُى عثاش انطُف  .27

 راضة االونً عثذ هللا يىالٌ عهٍ فارش  .28

 راسب االونً عثًاٌ لاضى عثذ هللا  .29

 يكًم يادتٍُ االونً ح غانة عهٍ هُالٌفاطً  .10

 َاخر االونً كًال يعاد عثذ انرزاق  .12

 راضثح االونً نُهً خانذ زطٍ  .11

 راضة االونً يسًذ ازًذ زًُذ  .13

 َاخر االونً يسًذ خهاد يدثم  .14

 يكًم يادتٍُ االونً يسًذ خطاب زًذ  .15

 َاخر االونً يسًذ عثذ هللا يسًىد عهٍ  .16

 اضةر االونً يرواٌ ياهر زطٍ  .17

 َاخسح االونً هذي يسًذ يشعم  .18

 يكًم يادتٍُ االونً هُادٌ اتراهُى خاضى  .19

 َاخسح انثاَُح خُهاٌ خهف عسَس  .30

 َاخسح انثاَُح زفصح َمضاٌ اضًاعُم لذورٌ  .32

 يكًم يادتٍُ انثاَُح خهُم اتراهُى ازًذ خاضى  .31

 َاخسح انثاَُح دعاء يرواٌ عهٍ زطٍ  .33

 يكًهح يادتٍُ ُحانثاَ زهراء تطُى صثاذ اضًاعُم  .34

 يكًهح يادج وازذج انثاَُح ضدً فهًٍ يدُذ  .35
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 َاخسح انثاَُح شهذ ثاير ضايٍ  .36

 َاخر انثاَُح عُطً نُث طه َاضٍُ  .37

 َاخر انثاَُح َىر يسًىد ازًذ ضًٍُ  .38

 يكًهح يادتٍُ انثاَُح هذي ازًذ خهف اتراهُى  .39

 َاخسح انثاَُح هُذ ازًذ خاضى عثاش  .40

 َاخر انثانثح رَاض عهٍ يسدىب خهف  .42

 َاخر انثانثح يسًذ َىا ف ازًذ زًادٌ  .41

 راضة انثانثح ونُذ خانذ يذهللا زاخى  .43

 َاخر انراتعح زطٍُ يشعاٌ هُالٌ  .44

 َاخسح انراتعح صاترٍَ ضعُذ يهذٌ  .45
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طهثح انًاخطتُرانًطانثٍُ تايتساٌ انذور انثاٍَ نهكىرضٍُ االول  َتائحلائًح 

 (1026-1025) وانثاٍَ نهعاو انذراضٍ
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م.د. ياسين حميد ا.م.د نجاة احمد دحام                                                  
 محمود
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 انُتُدح انًرزهحا اضى انطانة خ

 اطُا ف صثاذ خهف  .2
 َاخر ياخطتُر

 خانذ عثذ هللا َدى  .1
 َاخر ياخطتُر

 ضارج ضاخذ تىفُك   .3
 َاخر ياخطتُر

 ضعذ َايص عهٍ  .4
 َاخر ياخطتُر

 َاخر ياخطتُر فرذ َاصر زًذ  .5

 يخهص عثذ انفتاذ اتراهُى  .6
 َاخر ياخطتُر

 يُُر ريضاٌ تذاذ  .7
 َاخر ياخطتُر

 يها يسًذ اتراهُى  .8
 َاخر ياخطتُر


