
اَطثاق انشرٔطاالسىانُماتحانًذيُّو

                      حسٍ يحًذ يحًٕد سهٕٖ               انصحفييٍ َماتح   انجذيذج انعرب ترج1 ارض أ ٔحذِ نّ انعًيم       

                      إيماف               عارف يرعٗ انرؤٔف عثذ يحًذ               انصحفييٍ َماتح       انجذيذج سْٕاج2

         االٔراق غير يسرٕفاج                   يصطفٗ انفراح عثذ يحًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 36

                  انعطا اتٕ احًذ حسٍ سهيى               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 46 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

         االٔراق غير يسرٕفاج         انرحًٍ عثذ انسًيع عثذ عهٗ يحًٕد               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 56

         االٔراق غير يسرٕفاج                       حسٍ يحًذ فرج يحًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 66

         االٔراق غير يسرٕفاج                   عهٗ عًراٌ االيير صفٕخ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 76

                      يٕسف فؤاد احًذ َسًّ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 86 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

         االٔراق غير يسرٕفاج                  يحًذ طّ طهعد احًذ يحًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 96

                    عثًاٌ يحًذ انرحيى عثذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 106 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

                     انسيذ يحًٕد احًذ عال               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 116 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

               عًراٌ عهٗ عًراٌ يحًٕد عصاو               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 126 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

         االٔراق غير يسرٕفاج                انذيٍ شرف يحًذ فرحٗ اشرف               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 136

                         يحًذ زيذاٌ عائشّ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 146 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

               انجخّ يحًذ انصادق عثذ عادل               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 156 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

          عثذِ انًٓذٖ يحًذ عًر انذيٍ تٓاء               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 166 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

               ْارٌٔ انالِ عثذ ْارٌٔ يحًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 176 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

         االٔراق غير يسرٕفاج          انعسيس عثذ حهًٗ عثاش جاتر عثذِ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 186

              اهلل انسيذجاب اهلل جاب يحًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 196 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

      انٓادٖ عثذ انمٕٖ عثذ انحًيذ عثذ عًر               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 206 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                  انحذاد يصطفٗ حايذ شيًاء               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 216 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                       احًذ عهٗ خهيم يحًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 226 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

               يحًذ يحًذ انرحًٍ عثذ يٕاْة               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 236 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                            ركٗ سعيذ خانذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 246 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                        يرعٗ يحًٕد عهٗ يٗ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 256 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

         االٔراق غير يسرٕفاج                  اهلل حسة اياو فًٓٗ يُٗ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 266

                انثسيَٕٗ يصطفٗ يذحد عهياء               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 276 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    



         االٔراق غير يسرٕفاج              يحًذ انفراح عثذ يحًذ يصطفٗ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 286

              اسًاعيم عهٗ انعسيس عثذ يحًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 296 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

      انُٓذأٖ انشافٗ عثذ انسرار عثذ ياْر               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 306 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                  زيذ اتٕ حسٍ زكريا فاطًّ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 316 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

            سانى اهلل عثذ انحكيى عثذ صثاح               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 326 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

                      عطِٕ يحًذ احًذ عًرٔ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 336 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

                      يحًذ يرسٗ عثاش عادل               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 346 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

                 احًذ اسًاعيم تكر اتٕ سعذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 356 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

                        سيذ احًذ سيذ احًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 366 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

                اتراْيى سهًاٌ انسيذ اسايّ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 376 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

                      اتراْيى انسيذ اسالو               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 386 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                      َاجٗ احًذ عثاش يحًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 396 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                     انعسيس عثذ يحًذ َجٕٖ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 406 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

                     يحجٕب احًذ َاصر ْاَٗ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 416 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                انسيسٗ طّ احًذ انًُعى عثذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 426 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

                  ريّ عثذ يحًذ إَر يحًٕد               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 436 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

         االٔراق غير يسرٕفاج                     صمر فًٓٗ سهطاٌ احًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 446

                احًذ انسالو عثذ فايس ٔجذٖ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 456 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

                       عهٗ عثذِ احًذ يرفد               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 466 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

         االٔراق غير يسرٕفاج               عهٗ حسٍ انعسيس عثذ اترساو               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 476

                     نطفٗ احًذ يحًذ َاديّ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 486 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                  انعسيس عثذ يحًذ يحًذ يٗ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 496 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

         االٔراق غير يسرٕفاج                  يخرار انصأٖ فكيّ فادٖ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 506

                   عهٗ اتٕزيذ حصافٗ كريًّ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 516 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

               انحهيى عثذ يحًذ يحًذ اييرِ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 526 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

              اهلل ضيف حجاج اهلل دخم حُاٌ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 536 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

         انًٕجٕد عثذ انُعيى عثذ احًذ يحًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 546 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

               انعسيس عثذ حايذ يصطفٗ يحًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 556 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    



                خهيم زيذ اتٕ جًال اسًاعيم               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 566 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

           انفراح عثذ يحًذ انفراح عثذ ْثّ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 576 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

          عاتذيٍ اتراْيى انحًيذ عثذ يحًٕد               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 586 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

                      فرج سرٔر يحًٕد يحًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 596 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

                      احًذ صغير سيذ يًذٔح               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 606 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

                    يصطفٗ حافع يصطفٗ يحًذ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 616 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

                 انعرالٗ يحًذ انسيذ تثيُّ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 626 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

                 اتراْيى انحًيذ عثذ يصطفٗ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 636 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

                      يحًذ رشاد يحًذ رضٕٖ               انصحفييٍ َماتح            اكرٕتر 646 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

             سهيًاٌ يحًٕد انرافع عثذ ايًٍ               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 65 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

                       فرج يحًذ يحًذ سعيذ               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 66 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

          انًجيذ عثذ يحًذ انًجيذ عثذ جًال               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 67 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                    انشًاع يحًذ شٕلٗ يحًذ               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 68 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                  َصر انحًيذ عثذ حسٍ َاْذ               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 69 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                      يٕسٗ حسيٍ يحًذ ايًٍ               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 70 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                      يحًذ كًال احًذ ْيثى               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 71 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                          اييٍ انسيذ ُْاء               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 72 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

               حايذ رفعد انفراح عثذ َفيسّ               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 73 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

              يٕسٗ انسيذ انعاطٗ عثذ يحًٕد               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 74 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

                       يكٗ زيٍ يحًذ َفيسّ               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 75 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

                    تيٕيٗ احًذ فٕزٖ عهياء               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 76 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                   لراياٌ يصطفٗ احًذ حاذى               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 77 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     

                َصر انمادر عثذ فارٔق ْاَٗ               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 78 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                        عثاش احًذ سيذ رضا               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 79 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

                        عهٗ سانى جًيم حسٍ               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 80 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

                      سهيى عهٗ احًذ يصطفٗ               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 81 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                      ساليّ يحًذ فايس رشا               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 82 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

                  يحجٕب يحًذ اتراْيى يحًذ               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 83 يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     



      انمادر عثذ اتراْيى يحًٕد انمادر عثذ               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 84 نهشرٔط يطاتك غير انســـٍ    

                   ييخائيم ْٔثّ يجذٖ تيرر               انصحفييٍ َماتح           انعـثـٕر 85 نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

86  انساداخ يذيُح                      عثاش احًذ عسيٗ ريٓاو               انصحفييٍ َماتح       نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

87  انساداخ يذيُح                       عهٗ يحفٕظ عهٗ اسالو               انصحفييٍ َماتح       نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

88  انساداخ يذيُح                      احًذ يحًٕد يحًذ احًذ               انصحفييٍ َماتح       نهشرٔط يطاتك غير انذخــم    

89  انساداخ يذيُح                        رزق عطيّ يحًذ ٔجذٖ               انصحفييٍ َماتح       يطاتميٍ غير ٔانذخم انسٍ     


