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        عشتيحٌغح اٌؾعثح ?            اٌفشلح ? اٌشاتعح ذعٍيُ أعاعي 

 االعرار اٌّؾشف ? 

 طٛعْٛ -اإلعىاْ اٌصٕاعٝ –اإلترذائيح  عثذ إٌّعُ ٚاصً اٌشعّيح اٌّذسعح ?

 (1)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  أزّذ زغٓ أزّذ دمحم اٌسشتٝ  .7

  ذأزّذ عثذ اٌفراّٛد اء ِساٌؾيّ  .2

  إيّاْ أزّذ صاتش دمحم دمحم  .8

  اٌشاصق عثذ اٌشاصق اٌثٍيٙٝآيح عثذ  .9

  عثذٖ ععيذ ِٛعٝخٛسخيٕا ؽفيك   .:

  ٛد عثذٖ اٌز٘ثٝ اٌسغأيٓخٍ  .;

  ٗٗ دمحم خٍيفعّش خٍيف  .>

  ِٕٝ ِسّٛد أٔٛس أزّذ زغٓ  .=

  ٔٛس٘اْ سخة دمحم سخة  .<

  ٘ذيش عادي فاسٚق عثاط  .78

  ذ فشزاْ إتشا٘يُاٌغي ؽيّاء  .77

  ِٕصٛس زّادج ِٕصٛس دمحم ِٕاصيش  .72

  سضٜٛ ِصطفٝ عٍٝ ِصطفٝ  .78

  ؽيّاء ععذ عدّٝ ععذ ععذ  .79

 

 

 

        عشتيحٌغح اٌؾعثح ?            اتعح ذعٍيُ أعاعي اٌفشلح ? اٌش

 االعرار اٌّؾشف ? 

 ّٕذسج اٌ –اإلترذائيح إٌثٜٛ إٌّٙذط  اٌّذسعح ?

 (1)سلُ اٌّدّٛعح        زذ يَٛ اٌرّشيٓ? األ

 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  ذ اٌسّيذ زغٕيٓ عثذ إٌثٝعثاْ عثإعشاء ؽ  .7

  اٌعاي اْ ِخراس عثذأِأٝ سِض  .2

  سأيا دمحم سِضاْ عثذ اٌمادس ٕ٘يذٜ  .8

  ِا٘يٕاص ععيذ دسٚيؼ غٕيُ اٌؾٛستدٝ  .9

  ِٕاس عٍٝ اٌغيذ ِسّٛد   .:
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  ٔذٜ اٌغيذ أزّذ زغيٓ عثذ اٌشزّٓ  .;

  يشٚص ِدذٜ سخة عشاجٔ  .>

  ٘ذٜ أزّذ عٍٝ اٌغيذ ِصطفٝ  .=

  ٕفٝ ِسّٛد دمحمشا٘يُ ز٘ذيش إت  .<

  أزّذ أعاِح دمحم عثذ اٌّديذ  .78

  سٚاْ إتشا٘يُ فّٙٝ اٌغيذ  .77

   دمحم سّٛدِ٘اخش إتشا٘يُ   .72

  ياعّيٓ اٌغيذ دمحم يٛعف اٌٍٛذٝ  .78

  يّٕٝ ِؤِٓ ِسّٛد دمحم ِثشٚن  .79

  ؽيّاء عطيح دمحم عطيح  .:7

  ّاء عٍٝ أِيٓ اٌغيذ عثذ اٌدٛادعأ  .;7

        يحعشتٌغح اٌؾعثح ?            اٌفشلح ? اٌشاتعح ذعٍيُ أعاعي 

 االعرار اٌّؾشف ? 

 اٌعصافشج -ػ صذيماخ اٌىراب اٌّمذط  –اإلترذائيح عضيض أتاظح اٌّذسعح ? 

 (3)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  زّذٜ ِشعٝ أزّذسٔا   .7

  سٚضح إتشا٘يُ عادي عيغٝ  .2

  ِشيُ عثذ اٌدٛاد ِصطفٝ عثذ اٌدٛاد  .8

  ِٕح هللا ِدذٜ ِصطفٝ صثسٝ ِصطفٝ  .9

  اصش أزّذ طٗعثذ إٌ ٔغُ خّاي  .:

  دمحم ٌعاطٝ أزّذٔٛساْ عثذ ا  .;

  ٔٛس عالء ععيذ ِسّٛد زاِذ  .>

  ٔٛس٘اْ عّاد اٌذيٓ صوشيا زغٓ  .=

  ٌثؾاسٜٚالء عالء صاتش زّيذٚ ا  .<

  آيح أؽشف ععذ دمحم إتشا٘يُ عٍٝ  .78

  ٘اخش أعاِح اٌغيذ عٍٝ أزّذ  .77

  عّش عثذ اٌفشاج دمحم عثذ اٌّديذ  .72

  ٝ اٌعثذعٍٗ ؽيّاء فايض عطي  .78

  زغٓ صاٌر ِسّٛد عاٌُعٍّٝ   .79
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        عشتيحٌغح اٌؾعثح ?            يُ أعاعي اٌفشلح ? اٌشاتعح ذعٍ

 االعرار اٌّؾشف ? 

 أِاَ زٝ إٌّرضج –اإلترذائيح  عٍٝ خاد ح ?اٌّذسع

 (4)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  دمحم دمحم إتشا٘يُ أِأٝ دمحم ِسّٛد  .7

  ظيُ فشاجآالء اٌغيذ عثذ اٌع  .2

  أِيشج إتشا٘يُ ِشاد خٍيً  .8

  أِيشج ٔثيً اٌغيذ دمحم عٍٝ   .9

  خٙاد أزّذ دمحم عثاط  .:

  زثيثح دمحم خعفش أزّذ عٍٝ  .;

  دٔيا دمحم عثاط اٌّرٌٛٝ اٌعدّٝ  .>

  سٚاْ أزّذ عثذ اٌىشيُ دمحم  .=

  عذسٚضح صثشٜ دمحم عثذ اٌفراذ أتٛ ع  .<

  سٝ زغيٓ ِٕصٛٓ صالذ عٍعثذ اٌشزّ  .78

  فاطّح خّاي أزّذ عثذ هللا دمحم ِٕغٝ  .77

  ٌثٕٝ عثذ إٌاصش دمحم دمحم عثذ اٌمٜٛ  .72

  عثذ اٌخاٌكِٝ عثذ اٌخاٌك صوٝ   .78

  ٛعفٔذٜ خاٌذ دمحم ي  .79

  ٔذٜ عادي دمحم عٍٝ  .:7

  ٘اخش زّايح إتشا٘يُ زغٓ زّايح  .;7

  غشاَ عّاد اٌذيٓ صوٝ دمحم  .>7

  بِؤِٓ دمحم أزّذ عثذ اٌٛ٘ا  .=7

  ٔٛس٘اْ عادي عثذ اٌشزيُ دمحم عّش  .<7
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 ءػ أزّذ عثذ اٌٛ٘اب اٌشأط اٌغٛدا –اإلترذائيح دمحم زٍّٝ ِشاد اٌّذسعح ? 

 (5)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  ئً فؤاد أزّذإعالَ ٚا  .7

  إِٔيح يٛعف زغٓ يٛعف  .2

  إيّاْ عثذ اٌسٍيُ عثذ اٌغفاس عثذ اٌّديذ  .8

  دمحم دمحم آيح خّاي عثذ اٌغيذ  .9

  سٚاْ يغشٜ دمحم أزّذ دمحم  .:

  ِسّٛد ٔثيً إٌثٜٛ ِسّٛد  .;

  ِشيُ أزّذ عثّاْ أزّذ عثّاْ  .>

  ٘ثح زغٓ اٌغيذ زافع  .=

  تشا٘يُ زّيذإعشاء خالي عٍٝ إ  .<

  يٛٔظ ِصططفٝ اٌمّازٝإيّاْ دمحم   .78

  دمحم اٌغيذ عٍٝ إعّاعيً  .77

  ّاعيً٘ؾاَ دمحم دمحم إع  .72

 أسض اٌعٛايذ –اإلترذائيح اٌؾيخ صايذ اٌّذسعح ? 

 (6)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  ٍّيدٝ اتشا٘يُسخة اٌ اتشا٘يُ  .7

  إِٓح دمحم زغٕيٓ ؽافع  .2

  ٛدسليح أٔٛس غاصٜ ِسّ  .8

  دمحم عّاد دمحم دسٚيؼ  .9

  آيٗ عٍٝ عثذ اٌسّيذ دمحم عيغٝ  .:

  داٌيا فشيذ أزّذ عثذ اٌٙادٜ  .;

  ٔذٜ دمحم عثذ اٌٍطيف زاِذ خٍيفٗ  .>

  اٌّٙذٜ تش٘اْععيذ زٕاْ   .=

  ِٕح هللا ِسّٛد خاد ِسّٛد  .<

  ٘اٌح زغٓ عٍٝ فشاج  .78

  ٘ثح عّيش ِسّٛد لاعُ  .77

  إعشاء أؽشف ؽعثاْ ِسّٛد أزّذ  .72

  ٕاط دمحم إتشا٘يُ اٌغيذ دمحميإ  .78

  اٌغعيذ زداصٜ إعشاء عّش  .79
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 اٌغيٛف -خٍف ػ اٌؾشوح اٌعشتيح  –اإلترذائيح ِٕصٛس زغيٓ اٌّذسعح ? 

 (7)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  أدٝ إتشا٘يُ عثذ اٌغفاس إتشا٘يُ  .7

  ؾيّاء دمحم اٌغيذ دمحم أتٛ عدٛساٌ  .2

  ديٕا أيّٓ فٛصٜ دمحم أزّذ  .8

   أزّذ خاد هللادمحم سزّح  .9

  ِٕح هللا ِٛعٝ يٛعف ِٛعٝ تٕٙغاٜٚ  .:

  عضخ ِصطفٝ إيّاْ دمحم   .;

  أزّذ خّيظ عثذ اٌالٖ ِصطفٝ  .>

  زغيٓ ِسّٛد سزاب إتشا٘يُ دمحم  .=

  ف عطيحٚؤدمحم إتشا٘يُ عثذ اٌش  .<

  ِسّٛد دمحم أزّذ عثذ هللا  .78

  ٔذٜ أزّذ عثذ هللا دمحم   .77

  ٘اخش عثذ اٌّسغٓ اٌغيذ عثذ اٌّسغٓ  .72

  ٘اخش اٌؾٕاٜٚ فٛصٜ اٌؾٕاٜٚ   .78

  دمحم أؽشف إتشا٘يُ زغٓ اٌغعذٔٝ  .79

  سيٙاَ عصاَ عثذ اٌشاصق ِسّٛد عٛض  .:7

 أِاَ ِثٕٝ اإلراعح-تاوٛط  –ػ ؽٛود  –اإلترذائيح  ؽٛوداٌّذسعح ? 

 (8)سلُ اٌّدّٛعح        ? األزذ يَٛ اٌرّشيٓ

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  ء عاطف دمحم إتشا٘يُ زغٓالآ  .7

  سأيا أزّذ دمحم األؽمش  .2

  زّذ ضيف دمحمسّٛد أسٚاْ ِ  .8

  ؽيشٚيد خّيظ زغٓ دمحم  .9

  ٌيٍٝ دمحم تؾيش دمحم  .:

  ِصطفٝ عادي ِسّٛد تغذادٜ عٍٝ  .;

  ِٕاس اٌسغٓ أزّذ عثذ اٌسّيذ دمحم خاد  .>

  ِٝ خاتش عثذ اٌٛازذ إتشا٘يُ  .=

  مادس تذٜٚٔذٜ أزّذ عثذ اٌغّيع عثذ اٌ  .<

  ؽيّاء دمحم زغٓ ِصطفٝ  .78

  إيّاْ ِسغٓ زغٓ  .77

  سٝ ِسّٛد إتشا٘يُزّذ صثؽشٚق أ  .72
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  ِشيُ ِدذٜ عثذ اٌغراس زغيٓ  .78

  ذ اٌٙادٜ زغٓيّٕٝ عثذ اٌعضيض عث  .79

  أِيشج ِدذٜ عثذ اٌعضيض ِغعٛد  .:7

 

 اٌشًِ -اٌظا٘شيح  –اإلترذائيح اي زّذاْ خّ اٌّذسعح ?

 (9)سلُ اٌّدّٛعح        ذ يَٛ اٌرّشيٓ? األز

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  أسيح فٛصٜ أزّذ زغٓ عٍٝ   .7

  إِٔيح دمحم عثذ اٌسّيذ ِرٌٛٝ  .2

  إيّاْ واًِ عٍٝ ِسّٛد إتشا٘يُ  .8

  إيّاْ ِصطفٝ ِسّٛد دمحم عّش  .9

  سٚاْ دمحم أزّذ اٌثغطٛيغٝ اٌطٕازٝ  .:

  ا٘يُِٕح هللا اٌغيذ إتشا٘يُ دعٛلٝ إتش  .;

  أزّذ عثذ إٌّعُٔادس دمحم   .>

  ٝ ٘ذٜ إتشا٘يُ عٍٝ زغٓ عٍ  .=

  ٘ذيش إتشا٘يُ دمحم دمحم سضٛاْ  .<

  آيح دمحم أزّذ دمحم عثذ اٌٍطيف  .78

  آيح دمحم زغيٓ ِشخاْ فشج  .77

  آيح عالِح أزّذ عضيض اٌذيٓ زغأٝ  .72

  ِاصْ ِدذٜ اٌغيذ عٛض ِيٙٛب  .78

  ٔشِيٓ أزّذ ِسّٛد خاد زاِذ زغيٓ  .79

 عّٛزح -ِايٛ  79طشيك  –اإلترذائيح  يذ ٌٚيذ صثسٝ اٌعيصٝاٌؾٙ اٌّذسعح ?

 (11)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  آيح ٔاصش صاتش عثذ اٌغالَ  .7

  اٌغيذ طيح سخةإيّاْ ع  .2

  سٚاْ سِضاْ أزّذ اٌصافٝ  .8

  إيّاْ أزّذ خٍيً إتشا٘يُ  .9

  عيذ أزّذ عثذ اٌغٕٝط عثافرسٝ تغّح   .:

  سٔا عٍٝ فؤاد ٔٛس اٌذيٓ دمحم  .;

  سٚاْ سِضاْ أزّذ اٌصافٝ  .>

   أزّذ عٍٝ دمحمِشيُ   .=

  ِٛدٖ دمحم زغٕٝ دمحم  .<

  ٔٙٝ عٍٝ عثذ اٌعضيض عٍٝ إتشا٘يُ  .78
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  زاِذ ِسّٛد ٔٛس٘اْ ِسّٛد  .77

  ٘ايذٜ ٔصش دمحم تخيد  .72

  عٕذط عٍٝ اٌغيذ عٍٝ عّاس  .78

  ذمٝ سِضاْ اٌغيذ عثذ اٌشزيُ  .79

  ِشٚج سِضاْ عثذ اٌعظيُ دمحم ؽساذٗ  .:7

  ّذ غأُِعرض دمحم صثسٝ أز  .;7

 اإلتشا٘يّيح -ػ تٛس ععيذ  ;78 –اإلترذائيح ألعصشعثاط ا اٌّذسعح ?

 (11)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  أِأٝ خيش صاٌر دمحم  .7

  إعشاء سِضاْ زغيٓ زغٕيٓ  .2

  إعشاء عالء عادي طا٘ش  .8

   زغيٓ أزّذدمحم آالء دمحم  .9

  زافع ععذ زافع عغًٔذٜ   .:

  ظ دمحم ِسّٛد صيرْٛ٘ذايا خّي  .;

  عاِر ِصطفٝ دمحم سخة  .>

  عّش ؽشيف أزّذ عثذ اٌٛ٘اب  .=

  ٝآالء ِدذٜ دمحم عثذ إٌث  .<

  آيح فؤاد عثذ اٌّٛخٛد دمحم  .78

  عّش ِسّٛد عثذ اٌثاسٜ طية ِسشٚط  .77

  خٍٛد عثذ اٌسٝ اٌثطاط  .72

 تهِسشَ  –ػ اٌظا٘ش  88 –ئيح اإلترذاعّيش اٌشعّيح  ذسعح ?اٌّ

 (11)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  إتشا٘يُ أعاِح إتشا٘يُ عٍٝ  .7

  إٔدٝ عثذ اٌالٖ دمحم عّش د٘يظ  .2

  إيّاْ زّذٜ اٌطية ِسّٛد صايذ فشاج  .8

  ِٛعٝ ِسّٛدش ا٘ايٗ خّاي اٌط  .9

  اد دمحم دمحمآيح فؤ  .:

  زثيثٗ ِسّٛد ؽشف طٗ  .;

  غيٓ ِصطفٝزغاَ دمحم ز  .>

  داٌيا اٌساج عٍٝ أزّذ دمحم  .=

  عٙيش دمحم زٕفٝ ِسّٛد  .<
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  فشزٗ خّاي عطيح دمحم خٍيفٗ  .78

  دمحم إتشا٘يُِٝ أيّٓ زاِذ   .77

  ٔذٜ فيصً تذس اٌذيٓ عٍٝ دمحم   .72

  شا٘ئُاديح إتشا٘يُ صالذ اٌذيٓ إت  .78

  خٍيً اٌثؾثيؾٝ٘ذيش عادي دمحم   .79

 تهِسشَ  –اٌشصافح  –ػ ِصطفٝ اٌضياْ  <7 –اإلترذائيح  اٌشصافح اٌّذسعح ?

 (13)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 زظاخِال أعُ اٌطاٌة َ

  شا٘يُ عٛضأتأٛب ععذ ععذ ت  .7

  ِياس أزّذ دمحم عثذ اٌدٛاد  .2

  ٔعّٗ يغشٜ سؽاد ِٙذٜ  .8

  اٌغيذ ٘اخش أزّذ زغٓ عطا هللا  .9

  ٘ذٜ ِصطفٝ إتشا٘يُ عفيفٝ يٛعف  .:

  إيٕاس زّذٜ ِسّٛد عثاط  .;

  إِٔيح أزّذ دمحم زغٓ دمحم فشزاخ  .>

  آالء دمحم أزّذ دمحم  .=

  حيٛعف عّيش اٌّرٌٛٝ عطي  .<

  ذ إتشا٘يُزٕاْ فخشٜ دمحم اٌغي  .78

  تشا٘يُ خٍيفِٗسشٚعٗ فرر هللا ا  .77

 فٛؽٝخٍف لصش ثمافح األٔ –اإلترذائيح األٔفٛؽٝ  اٌّذسعح ?

 (14)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  سٚاْ ٚائً عثذ اٌمادس فؤاد زغٓ  .7

  صيٕة ٘أٝ فاسٚق خّيظ  .2

  عاسج دمحم عثذ اٌفراذ عٍٝ عثذٖ  .8

  ِشعٝ إتشا٘يُ عثذ هللا دمحم  .9

  عٍياء ِصطفٝ ؽساذٗ عثذ اٌعاي عضٚص  .:

  ِٕح هللا طاسق عثاط دمحم  .;

  ٝ ِٝ سصق أزّذ ِشع  .>

  سٚيؼٔذٜ دمحم أزّذ عثذ اٌعاطٝ د  .=

  غيذ عٍٝ عيغٌٝٔٛس اٌذيٓ عٍٝ ا  .<

  ٔٛس ؽشيف دمحم  .78

  ٘ذيش دمحم يٛعف عثذ اٌٙادٜ  .77
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  عّش دمحم ععيذ عثذ هللا  .72

  ٔٛس اٌٙذٜ دمحم إتشا٘يُ دمحم سضٛاْ  .78

  ِيشٔا خاتش عثذ اٌشاصق أزّذ خٍيً  .79

        عشتيحٌغح اٌؾعثح ?            اتعح ذعٍيُ أعاعي اٌفشلح ? اٌش

 رار اٌّؾشف ? االع

 اٌّرشاط -ػ اٌمفاي –اإلترذائيح اٌغيذج عائؾح  اٌّذسعح ?

 (15)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  إعشاء دمحم فٛصٜ عٍٝ   .7

  عٍيُدمحم عٍٝ أعّاء   .2

  إيّاْ ؽاوش ِرٌٛٝ ِسّٛد  .8

  تغٕد أزّذ عٍٝ ِشعٝ  .9

  ثذ اٌعايٌيا عالِح ِصطفٝ ؽعثاْ عدا  .:

  اط عٛيظدٔيا أزّذ عث  .;

  عٍيُ عاسج ِسّٛد أزّذ دمحم  .>

  عٍّٝ إتشا٘يُ أزّذ دمحم صغٍٛي  .=

  عّيشج دمحم عثذ اٌعظيُ زغٓ  .<

  إتشا٘يُؽيّاء عثّاْ ؽاوش عثّاْ   .78

  دمحم خّيظ عثذ اٌعاطٝ ِسّٛد  .77

  ِٕاي دمحم زغٓ عٍٝ   .72

  عشياْا زاِذ أٌذا يسيٝ صوشي  .78

  غٝ إتشا٘يُ عيذ خضش٘ايذٜ ِسّٛد عي  .79

  يذٜ ِصطفٝ دمحم أزّذ٘ا  .:7

  فشدٚط صثشٜ دمحم دمحم صغٍٛي  .;7

  ِياس ٔاصش زٕفٝ عثذ اٌشزيُ عثذ اٌشزّٓ  .>7
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 خيٍحاٌذ -ػ وٛسٔيؼ اٌثسش  –اإلترذائيح تالي تٓ ستاذ  اٌّذسعح ?

 (16)ٛعح سلُ اٌّدّ       يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  إعالَ دمحم عٍٝ إتشا٘يُ  .7

  عثاْآيح إتشا٘يُ فرسٝ ؽ  .2

  إتشا٘يُ عاٌُ آيٗ صاتش  .8

  سزاب ٘أٝ سخة خٍيً  .9

  عادي دمحم عثذ إٌّعُ عثذٖ فشج  .:

  ٔذٜ أزّذ دمحم عٍٝ اٌشٚتٝ  .;

  ّٕعُ يٛٔظعثذ إٌّعُ اٌغيذ عثذ اٌ  .>

  

 اٌعدّٝ - اٌٙأٛفيً –اإلترذائيح  ٍٛاء دمحم ٔديةاٌ اٌّذسعح ?

 (17)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  دمحمإتشا٘يُ عاٌُ  أعّاء أزّذ  .7

  اٌشاصقٌغٕٝ عثذ إِٔيح ِدذٜ عثذ ا  .2

  ٝ عٍٝ تيِٛٝزثيثح تيِٛ  .8

  ٔذٜ أؽشف دمحم زغٓ ِشعٝ  .9

  صيٕة عثذ اٌىشيُ ِرٌٛٝ عثذ اٌىشيُ  .:

  عاسج دمحم دمحم أزّذ طعيّح  .;

  عٍّٝ أزّذ عّاعيشٜ زغأيٓ  .>

  عثيش أٔٛس تذسٜ دمحم إتشا٘يُ  .=

  ِٕح هللا أزّذ ِسّٛد ِسّٛد خٍيً  .<

  هللا دمحم صاٌر دمحم أزّذِٕح   .78

  اٌفراذ ِثاسن دمحم ٔداج عثذ  .77

  ٔذٜ أزّذ عثذ اٌعظيُ عٛاخٗ   .72

  ٔٛس عّش دمحم عٍيّاْ  .78

  ٔٛس٘اْ أزّذ دمحم زّٛدٖ  .79

  ٛلٝٔيشج دمحم اٌغيذ زغٓ دع  .:7

  ؽيّاء دمحم عٍٝ أزّذ  .;7

  ٘ذيش ِسّٛد اٌغيذ ِشاد  .>7

  ِشيُ دمحم إتشا٘يُ دمحم إتشا٘يُ  .=7

  ي خاتش عثذ إٌّعُِياس عاد  .<7
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        عشتيحٌغح اٌؾعثح ?            ذعٍيُ أعاعي  اتعحلح ? اٌشاٌفش

 االعرار اٌّؾشف ? 

 عٛق اٌٙأٛفيًتدٛاس  –اٌٙأٛفيً  –اإلترذائيح اٌفرٛذ اإلعالِيح  اٌّذسعح ?

 (18)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

   دمحمّذ خاٌذ دمحمزأ  .7

  طفٝ دمحمأعّاء ؽعثاْ ِص  .2

  يٜٓ صاٌر زغإِٔيح تىش  .8

  أزّذ عثذ اٌعاي آيٗ خاٌذ  .9

  آيٗ صالذ اٌغيذ دمحم عٍٝ   .:

  زثيثح سِضاْ عثذ اٌغالَ عثذ اٌٌّٛٝ  .;

  ٘يُ اٌغيذزغٓ عّاد إتشا  .>

  دٔيا إعّاعيً أزّذ خّيظ عٍيّاْ   .=

  دٔيا عثذ إٌثٝ دمحم اٌؾشٔٛتٝ اٌسصشٜ  .<

  مًأزّذ فرر هللا ِسّٛد عسزاب   .78

  سٚديٕا عٍٝ أزّذ عثذ اٌشزّٓ   .77

  زّذ دمحم عٍٝ زافععثذ هللا أ  .72

  ٔيشج ؽعثاْ خاتش إتشا٘يُ اٌغيذ  .78

  ٕ٘ذ ِصطفٝ فشغٍٝ دمحم زغيٓ ٔصش  .79

  ياعّيٓ ععيذ ِسّٛد سِضاْ  .:7

  ياعّيٓ ِخراس إتشا٘يُ ِسّٛد  .;7

  آالء زغٓ عثذ اٌشزيُ  .>7

  ِٝ أزّذ زغٓ لاعُ أزّذ  .=7

  ايً فشج طإِٔيح فشج دمحم  .<7

 اٌعاِشيح –اإلترذائيح  اٌعاِشيح اٌّذسعح ?

 (19)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  ٜ اٌغيذآيٗ أعاِٗ ؽٙذ  .7

  ثذ اٌسّيذ دمحمعٍٝ تغّح ع  .2

  ٔاصش عثذ هللا اتٛ تىشخٍٛد   .8

  سزاب عثذ إٌاصش فشج عثذ اٌشزّٓ اٌغعذٜ  .9

  ٘ذاٌغيذ ٘ذسٚاْ سخة عٍٝ   .:
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  سٚاْ ٘أٝ دمحم عثّاْ  .;

  عّاء أعاِح إتشا٘يُ زغٓ أتٛ صيذ  .>

  دمحم أؽشف اِاَ عٍٝ عثذ اٌعاطٝ  .=

  ىشِشيُ دمحم عثذ اٌّديذ عثذ اٌعضيض ت  .<

  اٌعضيض اٌغيذ عثذ اٌعضيضٔؾٜٛ عثذ   .78

  ٛس٘اْ اٌغيذ ِسّٛد اٌغيذ صوٝٔ  .77

  ٘ذٜ سِضاْ أزّذ أزّذ عٍي  .72

  يذ أزّذسخة ععيذ سخة عع  .78

  ٘ذيش عادي إعّاعيً عثذ اٌٛ٘اب  .79

  ياسا زغٓ عٍٝ دمحم  .:7

 تشج اٌعشب – اإلترذائيح يٕايش :2 عح ?اٌّذس

 (11)سلُ اٌّدّٛعح        يَٛ اٌرّشيٓ? األزذ 

 ِالزظاخ أعُ اٌطاٌة َ

  إعشاء إتشا٘يُ دمحم سفاعٝ ؽساذٗ  .7

  إعالَ زغيٓ تٍثً دمحم  .2

  يّاْ خّاي وّاي دمحمإ  .8

  آيح ِديذ عثٛدٖ ِديذ  .9

  صاٌر دمحم عثذ اٌشاصق اٌغيذ  .:

  خاتش اٌغيذ عثذ اٌشزّٓ ِصطفٝ  .;

  ف زغٓفاطّح أؽش  .>

  ِسّٛد عثذ اٌسّيذ ِٕح هللا ِٕصٛس  .=

  ؼياعّيٓ يغشٜ عثذ اٌثاعظ دسٚي  .<

 


