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  انػعثح ? نغح إَجهيسيح                       أدتٗ انثانثحانفرلح ? 

 االضرار انًػرف ? 

 ضيذٖ تػر  -طريك انكٕرَيع – تُاخ  االعذاديحضيذٖ تػر انمذيًحانًذرضح ?  

 ( 1) رلى انًجًٕعح           انخًيصايٕو انرًريٍ? 

 يالدظاخ أضى انطانة و

  أياَٗ دمحم عطيح يرٕنٗ  .7

  يًاٌ دمحم رجة انطيذ ضهيًاٌإ  .2

  دانيا أدًذ دمحم ضعيذ أدًذ انػايٗ  .8

  غرٔق أغرف طهعد دمحم  .9

  يريى ضايٗ ركٗ نُذٔش غطاش  .:

  ْذير ضًير دمحم ضانى  .;

  ٔعٕد إيٓاب يذًٕد دمحم فٕدِ  .>

  ذطُيى ثرٔخ صثرٖ يَٕص دمحم  .=

  ييرَا يخرار إضذك  .<

  دمحم عثذانهح ضالو عثذ انالِ  .78
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  انػعثح ? نغح إَجهيسيح                  أدتٗ انثانثحانفرلح ? 

 االضرار انًػرف ? 

 ضًٕدح-ييذاٌ فيكرٕر عًإَيم  –تُاخ  إلعذاديحدمحم زْراٌ  انرضًيح انًذرضح ?  

 ( 2) رلى انًجًٕعح       خًيصانيٕو انرًريٍ? 

 

 يالدظاخ أضى انطانة و

  افظأدًذ دمحم عثذ انذفيظ عثذ انذ   .7

  دثيثح دمحم خهف خهيفح  .2

  دثيثح تيٕيٗ عثذ هللا تيٕيٗ انػارنٗ  .8

  أتٕ انطثخدعاء عثذ هللا أتٕ انفرج أتٕ انعال   .9

  ضذٗ دمحم عثذ هللا انطيذ  .:

  َاديّ يجذٖ عثذ هللا عثذ هللا غُيى  .;

  َٕر دطاو ضعذ انذيٍ عهٗ ذٕفيك  .>

  ْايذٖ إتراْيى عهٗ إتراْيى  .=

  جاتر انخٕالَٗ يًُٗ ياضر يذًٕد  .<

  يٓاد دمحم دطٍ عثذ انجٕاد أتٕ ريّ  .78

  ْثح هللا ثرٔخ فريذّ أييٍ فريذّ  .77
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  انػعثح ? نغح إَجهيسيح                 انفرلح ? انثانثح أدتٗ 

 االضرار انًػرف ? 

 انػاطثٗ -ظ أريطرٕفاٌ  : –انًذرضح ?  انػاطثٗ اإلعذاديح تُاخ 

 ( 3) رلى انًجًٕعح       يٕو انرًريٍ? انخًيص

 يالدظاخ أضى انطانة و

  دانيا دمحم دمحم دطٍ يرٕنٗ  .7

  ضهًٗ ضعيذ يصطفٗ أتٕ انماضى  .2

  عهياء يًذٔح يذًٕد ادًذ دمحم تُذق   .8

  رٔاٌ دمحم دطيٍ عثذ انذهيى  .9

  غيريٍ أضايح دطيٍ دطٍ  .:

  َٕراٌ أدًذ عهٗ جاد انرب  .;

  إيًاٌ يجذٖ عثذ انًعيٍ خهيم  .>

  ازٌ خانذ إتراْيى انثطيَٕٗي  .=

  رغذج يصطفٗ عثذ انرازق دًاد  .<

  راَا جًال رزق ضهيًاٌ  .78

  َٓال دمحم عاطف انطيذ يٕضٗ  .77

 

 


