
انفتزجانذٔرانكهٍحااليتذاٌ لاػح

انثانثاإلدارٌح انؼهٕو(1) رلى يؼًم
األٔنى

ػصزًا 3 - 1

انطهة اطىانثزَايجو

انعهؼً دًٕد ػثذانْٕاب جًال اتزاٍْىتشزي طة  1

انظؼٍذي ادًذ دٍذر جٍُذ اتزاٍْىتشزي طة  2

انذثاتً ػهً ادًذ اتزاٍْى ادًذتشزي طة  3

يذًذ ػًز اتزاٍْى ادًذتشزي طة  4

ػثذانًغًُ اطًاػٍم اكزو ادًذتشزي طة  5

انمٍظً ػهً طانى طانى ادًذتشزي طة  6

غانة ػثذانٕنً طٍف ادًذتشزي طة  7

غانة ػثذانٕنً طٍف ادًذتشزي طة  8

انذٌٍ شزف يذًذ ادًذ ػثذانمادر ادًذتشزي طة  9

سٌذ ػهً صانخ ػثذاهلل ادًذتشزي طة  10

انؼشاًَ ػثذانذًٍذ ادًذ ػذَاٌ ادًذتشزي طة  11

ياَغ ػهً يذًذ ػهً ادًذتشزي طة  12

انؼزٔطً صانخ يذًذ ادًذتشزي طة  13

انٍزًًٌ ػهً لائذ يظؼذ ادًذتشزي طة  14

انٓثغ ادًذ َجٍة ادًذتشزي طة  15

انؼشػشي طؼٍذ ادًذ ٌاطٍٍ ادًذتشزي طة  16

انذًٍذي خانذ يذًذ ادًذ اطايحتشزي طة  17

ثٕاتح دداٌ ػثذانظالو اطايحتشزي طة  18

غانة يذًذ ػثذِ ػثذِ اطايحتشزي طة  19

انًًُٓ صانخ فاٌش اطايحتشزي طة  20

فارع ػثذِ يذًذ اطايحتشزي طة  21

انٕاشؼً اهلل نطف ادًذ َاصز اطايحتشزي طة  22

تشزي طة  23

تشزي طة  24

تشزي طة  25

يهذٕظاخ



انفتزجانذٔرانكهٍحااليتذاٌ لاػح

انثانثاإلدارٌح انؼهٕو(2) رلى يؼًم
األٔنى

ػصزًا 3 - 1

انطانة اطىانثزَايجو

طٍٓم يذًذ ادًذ اطايّتشزي طة  1

ػثذاهلل ػثذانجهٍم ايٍٍ اطايّتشزي طة  2

انصفٕاًَ ػهً ػثذاهلل صفٕاٌ اطايّتشزي طة  3

انذايذ ػهٕي ػثذانٕادذ اطايّتشزي طة  4

انعثٍغ ػهً تظاو اطًاػٍمتشزي طة  5

انعٕراًَ يذًذ طؼٍذ اطًاػٍمتشزي طة  6

انشًادً جثزاٌ يذًذ ػهً اشزفتشزي طة  7

ػثذانغًُ ػثذانزدًٍ انؼشي اصٍمتشزي طة  8

ػشٍح صانخ صانخ اصٍمتشزي طة  9

اطذاق َٕرانذٌٍ ػايز اصٍمتشزي طة  10

انكٕنً ادًذ ػصاو اكزوتشزي طة  11

دٍذرِ طهًٍاٌ اتزاٍْى انثزاءتشزي طة  12

طؼٍذ طانى َاصز َجٍة انثزاءتشزي طة  13

َٓشم يذًذ خانذ انذظٍتشزي طة  14

يؼصار داتى ػهً يجاْذ انًصطفىتشزي طة  15

انجؼذتً صانخ ْادي يمثم انٍٓثىتشزي طة  16

انظٍاغً يذًذ يذًذ طًٍز ايجذتشزي طة  17

تشزي طة  18

تشزي طة  19

تشزي طة  20

يهذٕظاخ



انفتزجانذٔرانكهٍحااليتذاٌ لاػح

األٔلانُٓذطحانشثكاخ يؼًم
األٔنى

ػصزًا 3 - 1

انطانة اطىانثزَايجو

طؼٍذ ػثذِ ادًذ شٓاب ايجذتشزي طة  1

دُش يذًذ ػثذاهلل ايجذتشزي طة  2

انصايتً يذًذ ادًذ ػاتك ايٍٍتشزي طة  3

انمذى يذًذ ػثذاهلل ْادي ايٍٍتشزي طة  4

انجُفذي صانخ يذًذ دظٍ اَضتشزي طة  5

َاجً يذًذ ادًذ ادًذ إَرتشزي طة  6

انفتًٍُ ػثذاهلل يذًذ دظٍ اًٌٍتشزي طة  7

ػثاد ْشاع يظؼذ فٓذ اًٌٍتشزي طة  8

يزٌط اطًاػٍم ػثذانزدًٍ يذًذ اًٌٍتشزي طة  9

انهٓثً ػهً يذًذ َؼًاٌ اًٌٍتشزي طة  10

راجخ لائذ ػثذانتٕاب ػثذانؼشٌش آٌابتشزي طة  11

انشزادً ٌذٍى ػادل تشارتشزي طة  12

انجٍُذ ادًذ ػثذانغًُ تشارتشزي طة  13

تشزي طة  14

تشزي طة  15

تشزي طة  16

يهذٕظاخ



انفتزجانذٔرانكهٍحااليتذاٌ لاػح

انثانثانُٓذطحانذاطٕب يؼًم
األٔنى

ػصزًا 3 - 1

انطانة اطىانثزَايجو

انٕرد صالح لاٌذ فؤاد تشارتشزي طة  1

ْشاع ػثذاهلل يصطفى تشارتشزي طة  2

انًمطزي شزف رياح تاللتشزي طة  3

انؼجف ادًذ ادًذ يذًذ تًٍىتشزي طة  4

ادذب لاٌذ ػثذاهلل ٌذٍى انذٌٍ جاللتشزي طة  5

انًٕتً طؼذ يُذر جٕادتشزي طة  6

انشؼثً ٌذٍى ػٍظح داتىتشزي طة  7

انذكًٍح جاراهلل فارص داتىتشزي طة  8

ٌؼًز جاتز راجخ ػهً دذٌفّتشزي طة  9

انشكٍم جًؼاٌ ػهً يذًذ دًشِتشزي طة  10

انذاشذي ػهً ػاٌط دًٕدتشزي طة  11

جذاف دًٕد ػثذانْٕاب دًٕدتشزي طة  12

لاٌذانُمٍذ دٍذر اهلل دفظ دٍذرتشزي طة  13

انؼًزي طهًاٌ دًٍذ خانذتشزي طة  14

تشزي طة  15

تشزي طة  16

تشزي طة  17

يهذٕظاخ



انفتزجانذٔرانكهٍحااليتذاٌ لاػح

انخايضانُٓذطحانذاطٕب يؼًم
األٔنى

ػصزًا 3 - 1

انطانة اطىانثزَايجو

انشٕتكً يذًذ يٕطى ٔائم خانذتشزي طة  1

انؼًٕدي ػثذانْٕاب ػشانذٌٍ ْشاو خطابتشزي طة  2

دهفاٌ صانخ يذًذ خهذٌٔتشزي طة  3

انؼاصًً صانخ َاٌف دٌٔذتشزي طة  4

انًظؼٕدي ػهً يذًذ صادق راشذتشزي طة  5

ػهً ػثذِ َثٍم راكاٌتشزي طة  6

ْادي ادًذ يذًذ صانخ رايًتشزي طة  7

درٌٔش صغٍز يذًذ رايًتشزي طة  8

انؼُظً ادًذ سٌذ ردفاٌتشزي طة  9

انشًادً ػائط يذًذ ػهً رشٍذتشزي طة  10

لٍزاٌ ادظٍ يذًذ ادًذ ريشيتشزي طة  11

انُجار ػهً ػثذِ ػثذاهلل رٌاٌتشزي طة  12

طانة تٍ كزايّ غانة سكزٌاتشزي طة  13

تاكز ػهً صانخ ادًذ َثٍم سكزٌاتشزي طة  14

انُؼًاٌ ػثذانٕاطغ ػثذانزدًٍ يؼٍ سٌادتشزي طة  15

ػٍذرٔص ػهً دظٍ ػهً انؼاتذٌٍ سٌٍتشزي طة  16

انشتٍذي ػهً يذًذ دظٍٍ طايًتشزي طة  17

انظفٍاًَ ػثذانذًٍذ ادًذ طفٍاٌتشزي طة  18

دظٍٍ ػهً َاصز طهًاٌتشزي طة  19

انشزٌف لاطى ػثذاهلل لاطى طهٍىتشزي طة  20

يؼجى يذًذ طهًٍاٌ اًٌٍ طهًٍاٌتشزي طة  21

انشزياًَ لائذ َاجً شًظاٌتشزي طة  22

انظؼٍذي ػهً يذًذ انذٌٍ شٓابتشزي طة  23

انذصًاًَ يذًذ ػثذِ شٓابتشزي طة  24

انًًُٓ صانخ فاٌش شٓابتشزي طة  25

ػثذِ صانخ يذًذ صادقتشزي طة  26

انظماف صانخ ادًذ صانختشزي طة  27

يذًذ فائذ ػثذانمٕي صخزتشزي طة  28

انذتؼً ػشانذٌٍ ادًذ انذٌٍ صالحتشزي طة  29

طٕاد ػهً ػثذاهلل صالحتشزي طة  30

تشزي طة  31

تشزي طة  32

تشزي طة  33

يهذٕظاخ



انفتزجانذٔرانكهٍحااليتذاٌ لاػح

انثانثانصذٍح ٔانؼهٕو انطة(2) رلى يؼًم
األٔنى

ػصزًا 3 - 1

انطانة اطىانثزَايجو

انًهذاًَ ػثذِ صانخ ػصاو ظٍاءتشزي طة  1

ػٕطجّ ػثذاهلل خانذ طاللتشزي طة  2

. انجشار يذًذ طهذحتشزي طة  3

يذاطٍ ادًذ ػادل طّتشزي طة  4

انجٕتً يذظٍ ٌذٍى ػثذانزساق طّتشزي طة  5

ادًذ ادًذ ػهً ػايزتشزي طة  6

انظماف ػثذاهلل ػذَاٌ ػثذااليٍزتشزي طة  7

انؼفاري يذًذ يُصٕر ػثذانثاريتشزي طة  8

ٌذٍى ػهً ايٍٍ ػثذانثاططتشزي طة  9

انشيز ْشاع دًٕد ػثذانذافظتشزي طة  10

االغثزي ػثًاٌ ػثذانذفٍظ َاشز ػثذانذفٍظتشزي طة  11

انؼثادي يذظٍ تٍ خانذ تٍ ػثذانذكٍىتشزي طة  12

تشزي طة  13

تشزي طة  14

تشزي طة  15

يهذٕظاخ



انفتزجانذٔرانكهٍحااليتذاٌ لاػح

انثانثانصذٍح ٔانؼهٕو انطة(3) رلى يؼًم
األٔنى

ػصزًا 3 - 1

انطانة اطىانثزَايجو

انشهثً شٕلً يذًذ ػثذانذكٍىتشزي طة  1

انفالح يذًذ ػهً خانذ ػثذانزدًٍتشزي طة  2

انماظً ادًذ ادًذ ػثذانثاطط ػثذانزدًٍتشزي طة  3

ػجالٌ ٌذٍى ػثذانْٕاب ػثذانزدًٍتشزي طة  4

دًْش ػثذِ يايٌٕ ػثذانزدًٍتشزي طة  5

انشاٌذي طؼذ طؼذ يذًذ ػثذانزدًٍتشزي طة  6

انًهٍكً ادًذ يذًذ يذًذ ػثذانزدًٍتشزي طة  7

يكزو يذًذ يذًذ ػثذانزدًٍتشزي طة  8

انجٌٕذ ْادي ػهً ٌاطز ػثذانزدًٍتشزي طة  9

ػهً ػٕض تٍ طانة تٍ ػثذانؼشٌشتشزي طة  10

انشرٌؼً يذًذ طهطاٌ ػثذاهلل ػثذانؼشٌشتشزي طة  11

صٕفاٌ يذًذ يذًذ ػثذانؼشٌشتشزي طة  12

انطٕاف اتزاٍْى ٌذٍى ػثذانؼشٌشتشزي طة  13

جًٍم اهلل دفظ دًٍذ ػثذانغًُتشزي طة  14

تشزي طة  15

تشزي طة  16

تشزي طة  17

يهذٕظاخ



انفتزجانذٔرانكهٍحااليتذاٌ لاػح

انزاتغانصذٍح ٔانؼهٕو انطة(3) رلى يؼًم
األٔنى

ػصزًا 3 - 1

انطانة اطىانثزَايجو

انخمز طؼذ صانخ َثٍم ػثذانكزٌىتشزي طة  1

يزٔح ػثذاهلل ْادي ػثذانكزٌىتشزي طة  2

انطٕاف لاطى اتزاٍْى ػهً ػثذانهطٍفتشزي طة  3

تايخزيّ ػًز ػثذاهلل ػٕض ػثذاهللتشزي طة  4

راشذ غانة ػثذاهلل َؼًاٌ ػثذاهللتشزي طة  5

انثذزي لاطى دًٕد صمز ػثذانًجٍذتشزي طة  6

داتى ػثذانُٕر ػثذانْٕاب ػثذانُٕرتشزي طة  7

ػثذانٕادذ دًٕد صالح ػثذانٕادذتشزي طة  8

انشٓاري يذًذ دظٍٍ ػثذانزساق ػثذانْٕابتشزي طة  9

لزيٍش ػثذِ ػٕظح ػثذانْٕابتشزي طة  10

كذٌش طادهً ادًذ ػهً ػهً ػثذِتشزي طة  11

انظفزي ػثذِ ػثذانزب ػثذانمادر ػذَاٌتشزي طة  12

انذٌة ػثذاهلل ػثذرتّ ػارف ػذيتشزي طة  13

انشٕكاًَ ػهً ادًذ دايذ ػشانذٌٍتشزي طة  14

شًالٌ يزشذ َاجً ػثذِ ػشانذٌٍتشزي طة  15

تشزي طة  16

تشزي طة  17

تشزي طة  18

يهذٕظاخ


