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        ذاريخانػعثح ?                  أدتٗانفرلح ? انراتعح 

 االضرار انًػرف ? 

 رجانًُذ -ظ انُثٕٖ انًُٓذش  – انثإَيح تُاخ ذمطيى انسْٕر انًذرضح ?

 (1)رلى انًجًٕعح            األرتعاءيٕو انرًريٍ? 

 

 يالدظاخ أضى انطانة و

  إضراء اتٕ انخير يذيٗ دمحم انكاغف  .7

  دمحم زكريا يٕضف اخآي  .2

  إيًاٌ جًال أدًذ يٕضف اتٕ دايذ   .8

  ذذيح َسيّ دمحم دمحم ضانى  .9

  ضارج دمحم إتراْيى دمحم  .:

  ييار دطاو عهٗ أدًذ عفيفٗ  .;

  دغذغَاديح رجة دمحم   .>

  أييرج خهيم عهٗ انماضٗ  .=

  إيًاٌ يًذٔح دمحم صثذٗ عثذ انُثٗ  .<

  عهٗ دطٍ انجسارطّ رضٕٖ   .78
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        ذاريخانػعثح ?                  أدتٗفرلح ? انراتعح نا

 االضرار انًػرف ? 

 انًُذرج -ظ انُثٕٖ انًُٓذش  – انثإَيح تُاخانػٓيذ انطيذ دفُٗ انًذرضح ? 

 (1)رلى انًجًٕعح            األرتعاءيٕو انرًريٍ? 

 

 يالدظاخ أضى انطانة و

  إضراء دمحم انًغأرٖ دمحم  .7

  فٗ يرٕنٗ ضهيًاٌػاو يصطو ْريٓا  .2

  ضهًٗ ضعيذ صثذٗ دطيٍ  .8

  طٍ عهياء دمحم دطيٍ عثذ انصثٕر د  .9

  فاطًح إيٓاب دمحم دطٍ  .:

   عثذ انٓادٖ ضعذ عطمفاطًح دمحم  .;

  أدًذ دايذ أدًذ ضعيذ يٗ  .>

  َرييٍ دمحم َصر دمحم  .=

  ْثح عاصى دمحم دطيٍ دمحم  .<
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        ذاريخانػعثح ?                  أدتٗانفرلح ? انراتعح 

 االضرار انًػرف ? 

 انطيٕف -ظ انػركح انعرتيح  – انثإَيح تُاخ فاطًح انسْراء انًذرضح ?

 (3)رلى انًجًٕعح            األرتعاءيٕو انرًريٍ? 

 

 يالدظاخ أضى انطانة و

  ديُا خانذ دطٍ عرفّ عاغٕر  .7

  راَيا ريضاٌ انطُٕضٗ يذًٕد  .2

  ٔش انذهٕاَٗيذر يذٓغضعذيح   .8

  ضهًٗ يذًٕد دمحم يذًٕد  .9

  انطيذضًر عالء انذيٍ إتراْيى دمحم   .:

  غيًاء دمحم عثذ انفراح انثذرٖ  .;

  فاطًح دمحم أدًذ دمحم انطيذ  .>

  يُٗ عثذ انكريى ذٕفيك  .=

  َٕرْاٌ تركاخ دمحم عثذ انًجيذ  .<

  ْاجر يصطفٗ أدًذ يذًٕد خهيم  .78

  ٔالء دطُٗ دمحم غرية دمحم  .77
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        ذاريخانػعثح ?                  أدتٗانفرلح ? انراتعح 

 االضرار انًػرف ? 

 نٕراٌ-إلثال ظ دمحم  ; – انثإَيح تُاخ انػٓيذ أيًٍ عثذ انذًيذ كراخ )نٕراٌ( انًذرضح ?

 (4)رلى انًجًٕعح            األرتعاءيٕو انرًريٍ? 

 

 يالدظاخ أضى انطانة و

  راْيى عثاشإت أضًاء دمحم  .7

  رق عٕض دمحمآالء طا  .2

  أدًذ جاد انرب أدًذ دمحمأيُيح   .8

  أيُيح ضايٗ غعثاٌ عثذ انًجيذ إتراْيى  .9

  اَجٗ طارق فيهية غًهٕل  .:

  إيًاٌ صثرٖ عثذ انذًيذ عطيح غهثٗ  .;

  آيح دمحم عًر ذٕفيك أدًذ ضانى  .>

  رضٕٖ دًذٖ أييٍ أييٍ دمحم  .=

  رٔاٌ تذر دمحم دطيٍ ضعيذ  .<

  اٌ عثذ انعسيس دطُٗ دمحمٔر  .78

  طيةفريال دمحم عثذ انذًيذ دمحم د  .77

  ياجذج دمحم عثذ انفراح تيٕيٗ  .72
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        ذاريخانػعثح ?                  أدتٗانفرلح ? انراتعح 

 االضرار انًػرف ? 

 نٕراٌ - عرأٖظ ْذٖ غ 98 – انثإَيح تُاخْذٖ غعرأٖ انًذرضح ? 

 (5)رلى انًجًٕعح            تعاءراأل يٕو انرًريٍ?

 

 يالدظاخ أضى انطانة و

  إضراء َاصر رديى عثذ انمادر ضعيذ  .7

  أيُيح أدًذ ضعذ دمحم عرفح  .2

  دمحم ضعذ عهٗ غذاذّإيًاٌ   .8

  تطُد جاتر ضانى دمحم عثذ انعال  .9

  دثيثح أدًذ دمحم يٕضف خهيم انسالل  .:

  ريًَٕذا كًال كايم زخارٖ  .;

  ذًٕد عهٗ غاْيٍص يضارج خًي  .>

  رَا ادًذ يذًٕد عاتذيٍ  .=

  يُح هللا ادًذ عثذ انمادر ادًذ  .<

  ييار ضعيذ دطٍ عثذ انطالو اضًاعيم  .78

  َٓال ادًذ عهٗ دمحم راضٗ  .77

  يارا أدًذ ضًير انػٕادفٗ عثذ انٓادٖ  .72

  َيرج أيًٍ يٕضٗ عهٗ يٕضٗ  .78
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        خريذا ?انػعثح                  أدتٗانفرلح ? انراتعح 

 االضرار انًػرف ? 

 تجٕار لطى تاب غرق-ظ اتٕ لير  – انثإَيح تُاخَثٕيح يٕضٗ انرجريثيح انًذرضح ? 

 (6)رلى انًجًٕعح            األرتعاءيٕو انرًريٍ? 

 يالدظاخ أضى انطانة و

  اضًاء رضا انطيذ ادًذ  .7

  اييرج جعفر عثذ انطرار عثًاٌ  .2

  اييرج يطرٖ فؤاد َصر هللا  .8

  تطُد ذٕفيك عثذِ عثذ انذًيذ  .9

  رضٕٖ يذًٕد دمحم يذًٕد دمحم انثعهثٗ  .:

  رٔاٌ عادل رجائٗ دهًٗ  .;

  ذضًر يرٕنٗ صاتر يرٕنٗ انطي  .>

  غرٔق ادًذ عثذ انًجيذ دطٍ انجُذٖ  .=

  غرٔق ْريذٖ ايثاتٗ اتٕ انذطٍ  .<

  عسج دًذٖ دطٍ دمحم  .78

  فاطًح خهيم فًٓٗ خهيم  .77

  َذٖ عادل فرذٗ  .72

  اٌ اغرف عهٗ يصطفٗرَْٕ  .78

  ْثح دمحم جاتر اتراْيى انطيذ  .79

  ايُيح عادل اتراْيى دمحم عهٗ   .:7

  ضهًٗ دمحم ادًذ ْاغى عهٗ  .;7

  يريى دطٍ صانخ ادًذ صانخ  .>7
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        ذاريخانػعثح ?                  أدتٗانفرلح ? انراتعح 

 ار انًػرف ? االضر

 تكيذرو  –ظ يُػا  – تُاخيح انثإََثٕيح يٕضٗ انجذيذج انًذرضح ? 

 (7)رلى انًجًٕعح            األرتعاءيٕو انرًريٍ? 

 يالدظاخ أضى انطانة و

  إضراء أدًذ عثذ انذًيذ عهٗ   .7

  اَجٗ َثيم أَيص عستأٖ غثريال  .2

  ذرَيى دمحم ادًذ يراد  .8

  خهٕد عثذ انكريى فرذٗ دمحم عثذِ  .9

  رَا أضايح أدًذ صانخ عثًاٌ  .:

  اياوانطيذ  غًرٖرق طا ضارج  .;

  ضهًٗ دمحم دمحم عهٗ إتراْيى  .>

  فيفياٌ فائس ركٗ اتراْيى  .=

  يذًٕد اييٍ عثذ هللا يذاضٍ دمحم  .<

  يريى ييخائيم دهًٗ ييخائيم  .78

  َذٖ صاتر إَر اتراْيى  .77

  َرييٍ ادًذ عهٗ طٕضٌٕ  .72

  َٕرْاٌ انطيذ عهٗ ترترٖ عثذ انًٕنٗ  .78

  ضًاعيمْايذٖ رضا دمحم إ  .79

  دمحم عثذ انًُعى عثذ انذهيى عهٗ  رايا  .:7

  انطيذ صانخ يًُٗ عادل صانخ  .;7
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        ذاريخانػعثح ?                  أدتٗانفرلح ? انراتعح 

 االضرار انًػرف ? 

 انعجًٗ – إَيح تُاخانثعثاش دهًٗ انًذرضح ? 

 (8)رلى انًجًٕعح            األرتعاءيٕو انرًريٍ? 

 ظاخيالد أضى انطانة و

  ٔيعغاادًذ دمحم دمحم  اءاضر  .7

  اييرج ادًذ خًيص دمحم انفضهٗ  .2

  ر دطَٕحآياخ عثذ هللا دطَٕح يخيً  .8

  رٔاٌ دمحم ضهيًاٌ عهٗ لػطح  .9

  هللا غيًاء جاد دطيٍ عطيح  .:

  عثير صادق دمحم صاتر انفرياَٗ  .;

  يريى دمحم يصطفٗ عثذ انٕادذ  .>

  مييُح هللا أدًذ إتراْيى كا  .=

  ٍ دضٕلٗدمحم دافظ دط يُح هللا  .<

  انطيذ يُصٕر يٗ عسخ عيطٗ عيطٗ   .78

  َذا عسيٗ عثذ انعسيس إتراْيى  .77

  طيٍآيح دمحم يذًٕد د  .72

  خهيم آيّ َاصر انطيذ دمحم  .78

  يريى خانذ عذنٗ اضكُذرٔش  .79

  ييار خانذ دمحم فرذٗ عهٗ عثذ انفراح  .:7

  َٕراٌ يصطفٗ ضعذ يصطفٗ  .;7

  نيهٗ غُٕدج خهف نطيف  .>7
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        ذاريخانػعثح ?                  أدتٗ تعحانفرلح ? انرا

 االضرار انًػرف ? 

 يذطح ذراو فيكرٕريا – يٍانثإَيح تُجًال عثذ انُاصرانًذرضح ? 

 (9)رلى انًجًٕعح            األرتعاءريٍ? ًيٕو انر

 يالدظاخ أضى انطانة و

  عهٗ  أدًذ دمحم عثذ انفراح دمحم  .7

  جاج يذَٗ دصالح أضايح   .2

  م عثذ انعظيى عثذ انذًيذ عهٗ يضٓ  .8

  عثذ انردًٍ عفيفٗ دطٍ عفيفٗ   .9

  صفٗ دمحم ضاليّ غعثاٌعًرٔ ٔ  .:

  دمحم جًال عٕض دطيٍ خير هللا  .;

  دمحم رفعد انطيذ عهٗ دطٍ  .>

  دمحم رفعد عثذ انعال خهيم اتراْيى  .=

  دمحم يجذٖ دهًٗ دمحم طّ كػك  .<

  انذطٍ يطرٖ يصطفٗ فرج  .78

  راْيى ادًذ انعرتٗتذ ايذًٕد انطعي  .77

   يصٕر دمحم دمحم يُصٕردمحم  .72

  ريضاٌ صفٕخ ريضاٌ عثذ انرضٕل  .78
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        ذاريخانػعثح ?                  أدتٗانفرلح ? انراتعح 

 االضرار انًػرف ? 

 انعٕايذ –يٍ انثإَيح تُأرض انعٕايذ انًذرضح ? 

 (11)ٕعح رلى انًجً           األرتعاءيٕو انرًريٍ? 

 يالدظاخ أضى انطانة و

  أدًذ صاتر دمحم دمحم أدًذ  .7

  أدًذ صثذٗ أدًذ صثذٗ  .2

  أيير ضعيذ جالل يذًٕد دطيٍ  .8

  خانذ رضا فؤاد عثذ انذهيى  .9

  كريى عادل أتٕ زيذ دمحم أتٕ زيذ  .:

  كريى دمحم اتراْيى دمحم فراج  .;

  دمحم أدًذ اتراْيى أدًذ  .>

  ٍِ عثذ انعال عثذ عادل دطيدمحم  .=

  يصطفٗ عثذ انفراح عثذ انذكيى ادًذ دطٍ  .<

  َادر انطيذ دمحم دمحم  .78

  رٖ اتراْيى دطٍ ياضر عثذ انًثذٖ تك  .77

  رايٗ خانذ ضعيذ دمحم انذثػٗ  .72
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        ذاريخانػعثح ?                  أدتٗانفرلح ? انراتعح 

 االضرار انًػرف ? 

 ا يذرو تكُػي ظ <7 –يٍ يح تُانثإَ غذٔاٌ انًذرضح ?

 (11)رلى انًجًٕعح            األرتعاءيٕو انرًريٍ? 

 

 يالدظاخ أضى انطانة و

  أدًذ دمحم ادًذ انطيذ يرٕنٗ  .7

  ايًٍ َثيم نعٗ تمطر  .2

  تالل انطيذ ادًذ دمحم انػرلأٖ  .8

  عثذ هللا عثذ انًمصٕد عثذ انعظيىدازو   .9

  رضٕاٌ دمحم انطيذ يذًٕد  .:

  يصٗلثح دمحم َاجٗ عطي عهٗ  .;

  دمحم ادًذ انطيذ ذٕفيك  .>

  َادر ريضاٌ فرذٗ ادًذ  .=

  ادًذ طارق عثذ انًُعى ريضاٌ  .<
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        ذاريخانػعثح ?                  أدتٗانفرلح ? انراتعح 

 االضرار انًػرف ? 

 ٗجًانع -انثيطاظ  – يٍانثإَيح تُدطاٌ تٍ ثاتد انًذرضح ? 

 (11)رلى انًجًٕعح            األرتعاءريٍ? يٕو انرً

 يالدظاخ أضى انطانة و

  أدًذ عيذ دمحم ضيذ أدًذ  .7

  دطيٍ أدًذ دطيٍ أدًذ  .2

  دًذ ضعيذ دمحم دافظأ  .8

  غادٖ يطرٖ عثذ انًُعى دمحم  .9

  غريف يٕضف عثذ انفراح دمحم انًصرٖ  .:

  طارق صاتر يطعٕد عهٗ   .;

  بٕضف يذجٕي عذعثذ انردًٍ دمحم ض  .>

  عًر طارق عثذ انًُعى دطُيٍ دمحم  .=

  فدمحم ضعيذ أتٕ انعيُيٍ يٕض  .<

  يصطفٗ عصاو فرذٗ عثذ انمادر  .78

 

 

 

 

 

 

 

 


