
 ٔشازج انرؼهٍى انؼانً ٔانثذث انؼهًً
 جايؼح ذكسٌد      

 كهٍح انؼهٕو اإلظاليٍح               
 لعى انفمّ ٔأصٕنّ                    
 ٔنٍحاندزاظاخ األ               

 اندزاظاخ األٔنٍحَرائج االيرذاَاخ انُٓائٍح االنكرسٍَٔح نطهثح 
 ٔانًعائٍحانصثادٍح  -نمعى انفمّ ٔأصٕنّ 

 9191 – 9102نهفصم )انكٕزض(انثاًَ 
 اندٔز األٔل 

 انًالدظاخ انُرٍجح انًسدهح اظى انطانة  خ

  َاجخ األونً صثادٍ إتساٍْى شٓاب أدًد  .1

  َاجخ األونً صثادٍ ادًد طّ ػهً دًد  .2

  َاجخ األونً صثادٍ ادًد يذًٕد ادًد يذًد  .3

  َاجخ األونً صثادٍ ازكاٌ خضس ػهٍٕي  .4

  َاجخ األونً صثادٍ ايم ظؼاد ػثاض شسٌف   .5

  َاجخ األونً صثادٍ اَط يانك زفؼد يذًد  .6

  َاجخ األونً صثادٍ أٌاد يصطفى ػهً َدا  .7

  َاجخ األونً صثادٍ اًٌاٌ يذًد ظسداٌ ػًس  .8

  َاجخ األونً صثادٍ تسٌغ ػٍداٌ يذعٍ   .9

  َاجخ األونً صثادٍ داكى يذًد دعٍٍ اتساٍْى   .11

  َاجخ األونً صثادٍ دعٍ ٌاظٍٍ دعٍ يٓدي   .11

  راضة األونً صثادٍ ٍ جثاز ػثد دعٍٍ دع  .12

  َاجخ األونً صثادٍ دعٍٍ يرؼة ػثد انطٍف اتساٍْى  .13

  َاجخ األونً صثادٍ خضٍس فسداٌ شٌداٌ يذًد   .14

  َاجخ األونً صثادٍ زػد خهف ػٕاد خهف   .15

  َاجخ األونً صثادٍ زلٍح خاند يؼسٔف نفرح   .16

  َاجخ األونً صثادٍ ظاْس يذًد خهف خرٍف   .17

  َاجخ األونً صثادٍ ظجى شدْاٌ غفٕزي  .18

  َاجخ األونً صثادٍ ظهطاٌ يصطفى ذسكً يجٍد  .19

  َاجخ األونً صثادٍ ظّ َكّ ز َسًٌاٌ ػثد اهلل  .21

  َاجخ األونً صثادٍ شإَ اياَج جًؼح يذًد  .21
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