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      E  اٌشعثح ? عٍَٛ                        عٍّٝ اٌفرلح ? اٌثاٌثح

 االضرار اٌّشرف ? 

 اٌضثاطِطاوٓ  –طٛضْٛ  –اإلعذاديح تٕاخ اٌرضّيح درب  طٍعد اٌّذرضح ?

 (1)رلُ اٌّجّٛعح                 يَٛ اٌرّريٓ? اٌثالثاء

 

 ِالدظاخ اٌرخصص أضُ اٌطاٌة َ

  Eويّياء عسيس دطيٌٓاٌطيذ عثذ إِح هللا   .7

  ويّياءE ِٕٝ فرذٝ دمحم دمحم اٌفالح  .2

   Eتيٌٛٛجٝ آالء دمحم إضّاعيً دمحم عٍٝ  .8

  Eتيٌٛٛجٝ دٔيا ِذيٝ أدّذ خّيص وعّٛظ  .9

  Eتيٌٛٛجٝ فرح عادي عٛٔٝ دمحم  .:

  Eتيٌٛٛجٝ ضارج دطٓ دمحم ِصطفٝ  .;

  Eويّياء عال أدّذ اٌطيذ خٍيفح  .>

  Eويّياء رصريذ جرجص فٍضٍفأا ضّير ف  .=

  Eتيٌٛٛجٝ ٔرِيٓ خاٌذ دمحم وشه  .<

  Eتيٌٛٛجٝ ريٙاْ ِذدد ِٕصٛر اضّاعيً   .78
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      E  اٌشعثح ? عٍَٛ                        عٍّٝ ٌثاٌثحااٌفرلح ? 

 االضرار اٌّشرف ? 

 إٌّذرج – ح اٌذرِيٓذرعظ  –اإلعذاديح تٕاخ اٌرضّيح  أِيٕح اٌطعيذ اٌّذرضح ?

 (2)رلُ اٌّجّٛعح                 ٓ? اٌثالثاءٌرّرييَٛ ا

 ِالدظاخ صصاٌرخ أضُ اٌطاٌة َ

  Eاءيويّ آيٗ ِجذٜ أدّذ دمحم  .7

  Eويّياء جٛرجيٕا ِا٘ر فّٙٝ جاد إترا٘يُ  .2

   Eويّياء ضارج ضعيذ ذٛفيك ضعيذ  .8

  Eويّياء ضٍّٝ دطٓ أدّذ أدّذ  .9

  Eويّياء ِارضيً را٘ة ِررٜ خٍٗ خٍيً  .:

  Eتيٌٛٛجٝ ذ شفيكاٌذ ضعديٕا خ  .;

  Eتيٌٛٛجٝ ِاريٕا ضّير فريذ خٍيً  .>

   Eتيٌٛٛجٝ ضٍيّاْ دمحم صثرّٜذ أد شرٚق  .=

  Eتيٌٛٛجٝ ٚائً خّيص ديابّح طفا  .<

  Eتيٌٛٛجٝ ٔٙٝ ٔاصر ِذّٛد دمحم إضّاعيً  .78

  Eتيٌٛٛجٝ ٖ ضعيذ جّعٗ عثذٖ ردايضار  .77

  Eتيٌٛٛجٝ طيذٕ٘ذ أٔٛر عثذ اٌعسيس أدّذ اٌ  .72

  Eتيٌٛٛجٝ ِٝذّٛد عٍ ضعيذايٗ   .78

  Eتيٌٛٛجٝ ٔٛر٘اْ عادي عثذٖ داِذ  .79

  Eويّياء إيّاْ دمحم عثذ اٌذّيذ دمحم  .:7
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      E  َاٌشعثح ? عٍٛ                        عٍّٝ فرلح ? اٌثاٌثحٌا

 االضرار اٌّشرف ? 

 اءاٌطٛداٌرأش  –ضاٌٝ أرض اٌف –اإلعذاديح تٕاخ اٌرضّيح  اٌفضاٌٝ اٌّذرضح ?

 (3)رلُ اٌّجّٛعح                 يَٛ اٌرّريٓ? اٌثالثاء

 ِالدظاخ اٌرخصص أضُ اٌطاٌة َ

  Eياءويّ دطٓ عثذ هللاإيّاْ ياضر شعثاْ   .7

  Eويّياء رأيا ضعذ اٌطيذ دمحم عفيفٝ  .2

  Eويّياء ضأذٜ إترا٘يُ دمحم إترا٘يُ  .8

  Eويّياء ِٕح هللا دمحم دمحم اٌشٕاٜٚ  .9

  Eويّياء يا ذٛفيكِيرٔا ضّير إيٍ  .:

  Eويّياء ّذرٚاْ أدّذ خٍيفح أد  .;

  Eتيٌٛٛجٝ أرٜٚ وّاي عٍٝ ِٙذٜ  .>

  Eتيٌٛٛجٝ ٌهأفرٚٔيا ِٛريص ٚ٘ثٗ ِا  .=

  Eتيٌٛٛجٝ رٜ عادي ز٘راْ تاشايش  .<

  Eويّياء رٚاْ عٍٝ ِذّٛد أدّذ عٍٝ  .78

  Eتيٌٛٛجٝ عثذ اٌطيذ ورضريٕا ضّير ذٛفيك  .77

  Eويّياء أٔجٝ إترا٘يُ أدّذ دطٓ  .72

  Eويّياء اترا٘يُ يٓ ِجذٜ اٌطيذضّيا  .78

  Eويّياء عرٚفيً ٘ٛارٜ ِجٙاد إضّاع  .79

  Eٌٝٛجتيٛ ٔٛرا ِذّٛد عثذ إٌّعُ دمحم دٕفٝ  .:7
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      E  اٌشعثح ? عٍَٛ                        عٍّٝ اٌفرلح ? اٌثاٌثح

 االضرار اٌّشرف ? 

 اٌطٛداءاٌرأش  –ظ اٌجراج  – اإلعذاديح تٕاخاٌرضّيح  أَ اٌّؤِٕيٓ اٌّذرضح ?

 (4)رلُ اٌّجّٛعح                 ءٓ? اٌثالثايَٛ اٌرّري

 

 ِالدظاخ اٌرخصص أضُ اٌطاٌة َ

  Eتيٌٛٛجٝ داٌيا دمحم خٍيً اٌذريرٜ  .7

  Eويّياء ر دطيِٓريُ دمحم ِٕصٛ  .2

   Eتيٌٛٛجٝ ٔٛر٘اْ أدّذ عسخ عثذ اٌٍطيف  .8

  Eويّياء أِأٝ عالء عثذ اٌّجيذ تذر  .9

  Eتيٌٛٛجٝ شيّاء داِذ ضٍيّاْ عثذ اٌرؤف  .:

  Eتيٌٛٛجٝ دٜ ضاٌُاّ٘ص اٌطيذ دطٓ عثذ اٌٙ  .;

  Eويّياء ا ضّير ِٕير خٍيًِاريٕ  .>

  Eويّياء شرٚق دمحم أدّذ جاتر  .=

  Eتيٌٛٛجٝ رٚاْ دمحم ِذّٛد عثذٖ ِثرٚن  .<

  Eويّياء ٔجالء طٍعد دمحم عثذ اٌعسيس  .78

  Eجٝتيٌٛٛ آيٗ دمحم رِضاْ ِٙذٜ ِرٌٛٝ  .77

  Eويّياء ٔا٘ذ أدّذ دمحم دمحم ِٛضٝ  .72
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      E  اٌشعثح ? عٍَٛ                        عٍّٝ ثاٌثحاٌفرلح ? اٌ

 االضرار اٌّشرف ? 

 اٌعٛايذ -صٕذٚق اٌذعُ خٍف  –اٌطيٛف –اإلعذاديح تٕاخ اٌرضّيح  رٚالْ اٌّذرضح ?

 (5)جّٛعح رلُ اٌّ                يَٛ اٌرّريٓ? اٌثالثاء

 

 ظاخدِال اٌرخصص أضُ اٌطاٌة َ

  Eتيٌٛٛجٝ ٍيُرٚاْ عالء عثذ اٌظا٘ر ض  .7

  Eٝتيٌٛٛج ِا٘يراب دازَ دمحم داِذ دمحم  .2

   Eتيٌٛٛجٝ ِيار ٘شاَ دمحم إضّاعيً  .8

  Eويّياء راخ إترا٘يُ عثذٖ عثذ هللاخي  .9

  Eتيٌٛٛجٝ رٚيذا زوريا لثارٜ فرج عثذ هللا  .:

  Eتيٌٛٛجٝ ِذّٛدإيّاْ إترا٘يُ دمحم   .;

  Eتيٌٛٛجٝ يس عرفٗٔطيٍٗ إيٙاب عثذ اٌعس  .>

   Eويّياء عثذ اٌفراح عثذ اٌٍطيفدمحم ضٍّٝ   .=

  Eتيٌٛٛجٝ عٍٝ ادّذيٗ عادي ٔاد  .<

  Eتيٌٛٛجٝ فاطّٗ عثذ اٌّمصٛد تىر دمحم  .78
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      E  اٌشعثح ? عٍَٛ                        عٍّٝ اٌفرلح ? اٌثاٌثح

 ّشرف ? ار اٌاالضر

 ظ أتٛ لير –اإلعذاديح تٕاخ ّيح اٌرضِذّٛد ضاِٝ  اٌّذرضح ?

 (6)ّٛعح جّاٌ رلُ                يَٛ اٌرّريٓ? اٌثالثاء

 ِالدظاخ اٌرخصص ٌةطاٌاأضُ  َ

  Eتيٌٛٛجٝ ِٛدٖ رِضاْ عثذ اٌعاطٝ أدّذ  .7

  Eتيٌٛٛجٝ دّذ ِصطفٝ عٛضِيار أ  .2

  Eتيٌٛٛجٝ رٚديٕا يٛضف دمحم يٛضف  .8

  Eتيٌٛٛجٝ ّر عّاد دمحم ِصطفٝ اٌغٕذٚرض  .9

  Eتيٌٛٛجٝ شٙذ دّذٜ عثذ اٌعسيس أدّذ اٌطعٛدٜ  .:

  Eٝٛجٌٛتي ِريُ اٌطيذ دمحم زوٝ  .;

   Eويّياء ٘ايذٜ عالء اٌذيٓ عثذ اٌذّيذ أتٛ وٍيٍح  .>

  Eتيٌٛٛجٝ اٌطالَ دمحمخّيص عثذ أشرلد أدّذ   .=

  Eتيٌٛٛجٝ ِريُ دمحم ِذّٛد عثذ اٌعسيس  .<

  Eتيٌٛٛجٝ دمحم عْٛ دافظء شّإضرا  .78

  Eتيٌٛٛجٝ زوٝ ادي ٌطفِٝٛٔيىا ع  .77

  Eتيٌٛٛجٝ ُ صٍيةِيرٚٔا وّيً غاٌٝ إترا٘ي  .72

  Eويّياء دمحم دافظ دمحم عّادٔذٜ   .78

  Eتيٌٛٛجٝ ٘اجر ٔجية عٍٝ فٛدٖ  .79

  Eتيٌٛٛجٝ ٔذٜ إيٙاب عثذ اٌىريُ دمحم يٛضف  .:7

  Eتيٌٛٛجٝ راب ٚائً وّاي اٌذيٓ خٍيً ِا٘ي  .;7
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      E  شعثح ? عٍَٛاٌ                        عٍّٝ اٌفرلح ? اٌثاٌثح

 االضرار اٌّشرف ? 

 ِصطفٝ واًِ  –اإلعذاديح تٕاخ اٌرضّيح ٘ذٜ شعراٜٚ  اٌّذرضح ?

 (7) ّجّٛعحرلُ اٌ                ريٓ? اٌثالثاءرّاٌيَٛ 

 ِالدظاخ صصرخاٌ أضُ اٌطاٌة َ

  Eتيٌٛٛجٝ ضالَِريُ ضّير إضّاعيً دطيٓ   .7

  Eتيٌٛٛجٝ ٝٔٛر عٍٝ عثذ اٌفراح عٍ  .2

  Eتيٌٛٛجٝ فريذٗ عثذ اٌذٍيُريُ دمحم عثذ اٌذٍيُ   .8

  Eويّياء رٚعح عسخ عثذ اٌرديُ عثذ اٌفراح  .9

  Eتيٌٛٛجٝ عٍٝ  ِيٓ دمحم٘ذٜ أ  .:

  Eتيٌٛٛجٝ ثذ اٌىريُ ضُ عجٙاد فايس لا  .;

  Eتيٌٛٛجٝ رداب خّيص اٌطيذ إترا٘يُ إٌجار  .>

  Eتيٌٛٛجٝ يا عالَ دمحم اٌذرشاتٝرأ  .=

  Eتيٌٛٛجٝ ضٝ أشرف عثذ اٌثاضظ دمحمٛت  .<

  Eتيٌٛٛجٝ ِريُ ِصطفٝ دمحم إترا٘يُ دمحم  .78

  Eتيٌٛٛجٝ ِيرٔا أدّذ ِذّٛد أدّذ  .77

  Eتيٌٛٛجٝ ارق دمحم عثذ اٌعسيس خطابطْ رٚا  .72

  Eتيٌٛٛجٝ ضارٖ تذر صاتر عثذ اٌذٍيُ عٍٝ   .78

  Eتيٌٛٛجٝ ٌٍطيفٔاديٓ ٚائً أدّذ عثذ ا  .79

  Eتيٌٛٛجٝ دداٌيا أضاِح ِرضٝ تخي  .:7

  Eتيٌٛٛجٝ اد لاضُ عثذ اٌىريُذمٝ فؤ  .;7

  Eتيٌٛٛجٝ ضعاد صاتر ياضيٓ شعالْ رضٛاْ  .>7

  Eٛجٌٝٛتي شرٚق فرج يٛضف دمحم عاِر  .=7
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      E  اٌشعثح ? عٍَٛ                        عٍّٝ اٌفرلح ? اٌثاٌثح

 االضرار اٌّشرف ? 

  ِيذاْ فيىرٛر عّأٛيً ضّٛدح –اخ اإلعذاديح تٕاٌرضّيح  دمحم ز٘راْ ح ?ذرضاٌّ

 (8)عح ٌّجّٛرلُ ا                يَٛ اٌرّريٓ? اٌثالثاء

 ِالدظاخ اٌرخصص أضُ اٌطاٌة َ

  Eويّياء آالء عثذ اٌردّٓ فرج إترا٘يُ  .7

  Eويّياء ٌّمصٛدإِٔيح دطٓ صالح دمحم عثذ ا  .2

  Eويّياء يذ دمحمعثذ اٌذّأِيرج دمحم   .8

  Eويّياء ّذ لٕاٜٚدثيثٗ دطاَ اٌذيٓ أد  .9

  Eويّياء داٌيا جاتر ِرٌٛٝ ِذّٛد دمحم  .:

  Eتيٌٛٛجٝ عٛضيّٕٝ اٌطيذ عطيٗ   .;

  Eويّياء رٚاْ دمحم فرذٝ دمحم  .>

  Eويّياء د دمحمصّٛمرٚفيذٖ فٛزٜ دمحم عثذ اٌ  .=

  Eويّياء ضٍّٝ ِصطفٝ دمحم إترا٘يُ ضرط  .<

  Eويّياء ثذ هللاياضيٓ دمحم عصاتريٓ دمحم   .78

  Eويّياء يذاٌذّيذ عثذ اٌعظيُ عثذ اٌذّ ثذع وريّح  .77

  Eويّياء تىرِٕح هللا دطٓ عٍٝ دّادٖ أتٛ   .72

  Eويّياء  ِٕح هللا ضّير دطٓ أتٛ ضريع  .78

  Eويّياء ٛٛذ٘اجر رضا أدّذ اٌطيذ ذ  .79

  Eتيٌٛٛجٝ ٜإِٔيح شعثاْ صاتر تىر  .:7

  Eٛجٌٝٛتي رٚاْ ياضر ِذّٛد اٌطيذ  .;7
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      E  اٌشعثح ? عٍَٛ                        عٍّٝ اٌفرلح ? اٌثاٌثح

 االضرار اٌّشرف ? 

 ضّٛدح –اإلعذاديح تٕاخ اٌرضّيح ِصطفٝ إٌجار  اٌّذرضح ?

 (9)ّٛعح اٌّجرلُ                 اٌثالثاءٓ? يَٛ اٌرّري

 ِالدظاخ اٌرخصص أضُ اٌطاٌة َ

  Eويّياء ٝ لاضُشرف دمحم عٍدٔيا أ  .7

  Eويّياء رضٜٛ ضعيذ دمحم دطيٓ  .2

  Eويّياء عايذج عٍٝ دمحم تخيد  .8

  Eويّياء د ضاٌُ عثذ اٌردّٓٔذٜ عّا  .9

  Eويّياء ٘اجر عاِر دطيٓ عثذ اٌعٛاض  .:

  Eتيٌٛٛجٝ ٜذٚء إترا٘يُ عثذ اٌرازق دطٓ تراإض  .;

  Eتيٌٛٛجٝ شيّاء شا٘يٓ دمحم دطأيٓ  .>

  Eويّياء ٘ايذٜ ِذّٛد فرج دمحم  .=

  Eتيٌٛٛجٝ دمحمدٕيٓ دمحم عٍٝ   .<

  Eويّياء ذ إترا٘يُ عثذ اٌذافظِريُ أدّ  .78

  Eويّياء ِريُ أدّذ دمحم رشاد اٌطعيذ  .77

  Eويّياء ِٕح هللا عّرٚ عثذ اٌغفار دمحم  .72

  Eويّياء ذِٖٕح هللا دمحم اٌطيذ عث  .78

  Eويّياء ثرئٛراْ عٍٝ ِثارن عٍٝ اٌ  .79

  Eتيٌٛٛجٝ آيٗ عالء إترا٘يُ اٌطيذ  .:7

  Eّياءوي فٛزيح دّذٜ اٌمطة عٛض هللا  .;7
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      E  اٌشعثح ? عٍَٛ                        عٍّٝ اٌفرلح ? اٌثاٌثح

 االضرار اٌّشرف ? 

 ضّٛدح –اإلعذاديح تٕاخ اٌرضّيح  ضّٛدٗ اٌّذرضح ?

 (11)ّٛعح اٌّجرلُ                 اٌثالثاءٓ? يَٛ اٌرّري

 ِالدظاخ صصاٌرخ أضُ اٌطاٌة َ

  Eٌٛٛجٝتي ضّير صذيك خيرٜاريٕا ِ 7

  Eتيٌٛٛجٝ اضراء دطٓ ِذّٛد ِذّٛد وٛٔٗ 2

  Eتيٌٛٛجٝ ضٍّٝ دمحم ادّذ اِيٓ 8

  Eتيٌٛٛجٝ تطّٗ ادّذ دمحم ادّذ جاد هللا 9

  Eويّياء فراح دمحمثذ اٌ٘يُ عترا٘ذير ا :

  Eتيٌٛٛجٝ رٚاْ عذٌٝ عٍٝ عيطٝ ادّذ ;

  Eتيٌٛٛجٝ ٛد ادّذ اٌذريٕٝشيريٓ ادّذ ِذّ >

  Eتيٌٛٛجٝ َ ضاٌُ عثذ اٌذٍيُذ اٌطالياضّيٓ عث =

  Eويّياء ِٝ عصاَ اترا٘يُ دمحم <

  Eتيٌٛٛجٝ ضٍّٝ ادّذ دمحم دمحم 78

  Eتيٌٛٛجٝ يص دٕا شٌٛخ ضعذ خٍيً ايس 77

  Eتيٌٛٛجٝ أا ضيّْٛ رضا رياض ضٍيّاْ 72

  Eٛجٝتيٌٛ ِريُ ِصطفٝ دمحم اترا٘يُ دمحم 78

  Eتيٌٛٛجٝ ٌٍطيفِٝ عادي اتٛ اٌذطٓ دمحم عثذ ا 79

  Eتيٌٛٛجٝ ٔذٜ ذٛفيك ٔظّٝ ذٛفيك :7

  Eويّياء ِيٓ عٍٝ ضٍّٝ ِصطفٝ دمحم ا ;7
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      E  اٌشعثح ? عٍَٛ                        عٍّٝ اٌفرلح ? اٌثاٌثح

 االضرار اٌّشرف ? 

 ظ صفيح زغٍٛي -ِذطح اٌرًِ – اخاإلعذاديح تٕاٌرضّيح  ذٛشىٝ اٌّذرضح ?

 (11)رلُ اٌّجّٛعح                 ريٓ? اٌثالثاءيَٛ اٌرّ

 

 ِالدظاخ اٌرخصص طاٌةُ اٌأض َ

  Eتيٌٛٛجٝ ٓ عثذ اٌطالَ اٌطيذ٘ذيٕح دطي  .7

  Eتيٌٛٛجٝ تطّح دمحم دّادٖ دمحم اٌخضرجٝ  .2

  Eتيٌٛٛجٝ دمحم دمحم رٔا اِجذ  .8

  Eتيٌٛٛجٝ يُرٚديٕا ِطعذ عثذ إٌّعُ إترا٘  .9

  Eٛجٝتيٌٛ ترا٘يُ دمحمضٍّٝ إترا٘يُ ضيذ أدّذ إ  .:

  Eجٝتيٌٛٛ ضّاح إترا٘يُ أدّذ أدّذ  .;

  Eتيٌٛٛجٝ دطيٓ ِريُ صاٌخ عثذ اٌّرضٝ عٍٝ أتٛ  .>

  Eويّياء أرٜٚ رشذٜ دّذٜ اٌطيذ عثذ اٌعاي  .=

  Eتيٌٛٛجٝ دمحم دمحم رجة خٍٛد ِّذٚح  .<

  Eتيٌٛٛجٝ صفاء دمحم أدّذ دمحم عٍٝ  .78

  Eتيٌٛٛجٝ دمحم ضارج دمحم خٍيً عثذٖ  .77

  Eتيٌٛٛجٝ ذ شا٘يٓذّٛد عثذ اٌّجيِٕح هللا أدّذ ِ  .72
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      E  اٌشعثح ? عٍَٛ                        عٍّٝ اٌفرلح ? اٌثاٌثح

 االضرار اٌّشرف ? 

 ِذرَ ته –اإلعذاديح تٕاخ  اٌرضّيح ٔاصر اٌّذرضح ?

 (12)رلُ اٌّجّٛعح                  يَٛ اٌرّريٓ? اٌثالثاء

 ِالدظاخ ٌرخصصا أضُ اٌطاٌة َ

  Eتيٌٛٛجٝ ُرٜ ٔعيإضراء أيّٓ عثذ اٌجيذ عثذ اٌثا  .7

  Eتيٌٛٛجٝ ح عثذ اٌفراح اٌطيذ دمحمِر  .2

  Eتيٌٛٛجٝ ضّيذح دمحم أدّذ عثذ اٌعسيس  .8

  Eتيٌٛٛجٝ ِيريد اٌثير ٚصفٝ خير  .9

  Eويّياء داٌيا اٌطيذ دمحم جثيصٝ  .:

  Eءويّيا ٘يُ دمحم أدّذ ِٛضٝاْ إترارٚ  .;

  Eويّياء َ عثذ هللااٌطالهللا عثذ  رٚاْ عثذ  .>

  Eويّياء يٓ ِذّٛد اٌطعيذاد اٌذرٚيذا عّ  .=

  Eويّياء دّٓ فاطّح أيّٓ دمحم عثذ اٌر  .<

  Eويّياء دعاء أدّذ صادق عثذ اٌىريُ  .78

  Eتيٌٛٛجٝ رأا دمحم أدّذ دمحم دطٓ  .77

  Eتيٌٛٛجٝ ضٍيّاْفاطّح دمحم اٌطيذ دمحم اٌطيذ   .72

  Eتيٌٛٛجٝ شا٘يٓدمحم  ٔذٜ أدّذ عثذ إٌّعُ  .78

  Eتيٌٛٛجٝ ْٔيفيٓ ٘شاَ اٌطيذ دمحم رِضا  .79

  Eتيٌٛٛجٝ فيِٕح هللا عالء عثذ اٌفراح عفي  .:7
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      E  اٌشعثح ? عٍَٛ                        عٍّٝ ثحاٌفرلح ? اٌثاٌ

 االضرار اٌّشرف ? 

 اٌعجّٝ –إلعذاديح تٕاخ ااٌرضّيح ٌّطٍة دّسٖ تٓ عثذ ا ٌّذرضح ?ا

 (13)رلُ اٌّجّٛعح                 اٌثالثاءّريٓ? يَٛ اٌر

 

 ِالدظاخ اٌرخصص أضُ اٌطاٌة َ

  Eويّياء ٝ صاٌخ عثذٖضارٖ عٍ  .7

  Eويّياء إترا٘يُ عثذ اٌذّيذ رٚاْ ضعذ  .2

  Eويّياء ٚفاء أدّذ دمحم اٌطيذ  .8

  Eتيٌٛٛجٝ ذمٝ أدّذ رِضاْ عٍٝ  .9

  Eتيٌٛٛجٝ عثير دمحم عاطف  .:

  Eٛجٝتيٌٛ ذاٌُ أدّضيذ ضشيّاء   .;

  Eتيٌٛٛجٝ ْ دطِٕٓار شريف دمحم عثّا  .>

  Eتيٌٛٛجٝ ٔٛر دمحم أدّذ دمحم ِٕصٛر  .=

  Eتيٌٛٛجٝ ٘ايذٜ اٌطعيذ ِذّٛد ِطعذ دمحم  .<

  Eويّياء ٌثٕٝ صاتر دطٓ عثذ اٌرؤٚف  .78

  Eويّياء ِغازٜ دطيٓز٘راء دمحم صاٌخ   .77

  Eٌٛٛجٝتي ّيً ٚ٘ثٗ دٕاِاريٕا ج  .72

  Eتيٌٛٛجٝ ٌٍطيف عثذ ا ّذ ِا٘راِيرٖ شريف اد  .78

  Eتيٌٛٛجٝ ردّٗ اترا٘يُ دمحم عثذ اٌٌّٛٝ ضٍيّاْ   .79

  Eتيٌٛٛجٝ زق ِصٍيذٝ اترا٘يُ ضٛيٍُضارٖ ر  .:7
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      E  اٌشعثح ? عٍَٛ                        عٍّٝ اٌفرلح ? اٌثاٌثح

 ضرار اٌّشرف ? اال

 ٔٛفيًاٌٙا –ح تٕاخ اإلعذادياٌرضّيح  ٔجية ء دمحماٌٍٛا ضح ?راٌّذ

 (14)رلُ اٌّجّٛعح                 يَٛ اٌرّريٓ? اٌثالثاء

 ِالدظاخ اٌرخصص أضُ اٌطاٌة َ

  Eويّياء صٛر دمحمآيٗ اٌطيذ ِٕ  .7

  Eويّياء ٓجيٙاْ ِذّٛد عثذ اٌٍطيف دطي  .2

  Eتيٌٛٛجٝ أِيرج دمحم تطيٛٔٝ عٍٝ  .8

  Eويّياء فٛزٜ عثذ اٌذّيذ ضٍّٝ دمحم  .9

  Eويّياء دمحم عثذ اٌذّيذ شيّاء عاطف  .:

  Eويّياء ِريُ فريذ عٍٝ ِذرٚش  .;

  Eويّياء ِريُ ِجذٜ أدّذ  .>

  Eويّياء ٔرِيٓ يٛضف داٚد ضٍيّاْ  .=

  Eويّياء اء ٌطفٝ دمحم أدّذٕ٘  .<

  Eويّياء يذرا ضاِر فرذٝ اٌطيا  .78

  Eياءويّ ضف إترا٘يُ يٛق هللاديأا جّاي رز  .77

  Eتيٌٛٛجٝ ٓضٍّٝ خاٌذ أدّذ دط  .72

  Eويّياء ً٘اجر دمحم زوٝ ٔٛف  .78

  Eتيٌٛٛجٝ ٔٙٝ ٘شاَ دطٓ دٍّٝ  .79

  Eويّياء رٚاْ دمحم دمحم ِصطفٝ   .:7

  Eءويّيا زيٕة شعثاْ ِذّٛد ادّذ  .;7
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      E  عٍَٛاٌشعثح ?                         عٍّٝ اٌفرلح ? اٌثاٌثح

 االضرار اٌّشرف ? 

 تشرذٜ ضي –دفٕٝ ظ ٍِه  – يٓاإلعذاديح تٌٕرضّيح ا ٍِه دفٕٝ رضح ?اٌّذ

 (15)رلُ اٌّجّٛعح                 يَٛ اٌرّريٓ? اٌثالثاء

 ِالدظاخ اٌرخصص طاٌةٌأضُ ا َ

  Eويّياء اٌطعيذ إترا٘يُأدّذ إترا٘يُ   .7

  Eويّياء زياد أدّذ دمحم دمحم شعثاْ  .2

  Eويّياء اْعثذ اٌردّٓ ضٍيّاْ عثذ اٌعسيس ضٍيّ  .8

  Eاءويّي ِٓ عاطف دطيٓ أدّذِؤ  .9

  Eتيٌٛٛجٝ عثّاْ اٌطيذ رٜاٌذ يطخ  .:

  Eتيٌٛٛجٝ ِازْ دمحم ذٛفيك غٕيُ  .;

  Eويّياء ِارن عطا عثذٖ ضعيذ  .>

  Eويّياء دمحم إترا٘يُ دمحم اٌطيذ  .=

  Eويّياء ِذّٛدأدّذ ِذّٛد رشيذٜ  .<

  Eٌٛٛجٝتي زا٘ٝ ضٍيّاْيٛضف ِرلص   .78

  Eويّياء ٍٝ أدّذأدّذ ِصطفٝ ع  .77

  Eويّياء فادٜ ِرلص جاد اٌطيذ  .72

  Eويّياء  أدّذ دمحم دالٚج عثذ اٌخاٌكدمحم  .78

  Eتيٌٛٛجٝ عثذ اٌردّٓ داِذ ضٍيّاْ عثذ اٌرؤٚف  .79

  Eتيٌٛٛجٝ فارش رِضاْ أدّذ دمحم  .:7

  Eويّياء اترا٘يُ ادّذزياد طارق   .;7

  Eتيٌٛٛجٝ راح عثذ هللا عثذ اٌفراحادُ٘ عثذ اٌف  .>7
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      E  ? عٌٍَٛشعثح ا                        عٍّٝ اٌفرلح ? اٌثاٌثح

 االضرار اٌّشرف ? 

 ضّٛدح -ِيذاْ فيىرٛر عّأٛيً  – يٓاإلعذاديح تٕاٌرضّيح دمحم ز٘راْ  اٌّذرضح ?

 (16)ّٛعح رلُ اٌّج                يَٛ اٌرّريٓ? اٌثالثاء

 

 ِالدظاخ اٌرخصص أضُ اٌطاٌة َ

  Eاءويّي عسيس فأٛش أٔذرٚ أِيً  .7

  Eياءويّ ّٓعثذ اٌردِذ دمحم شٙاب دا  .2

  Eويّياء ِازْ أشرف عطيٗ دمحم  .8

  Eويّياء دمحم اٌطيذ أدّذ ِيالد دمحم  .9

  Eويّياء دمحم صالح ذغياْ عثذ اٌردّٓ  .:

  Eويّياء ِيٕا ِٛريص خٍٗ ضٍيّاْ  .;

  Eويّياء اٌذ ِغرتٝ أدّذ طٕطاٜٚخ  .>

  Eتيٌٛٛجٝ را٘يُخاٌذ ِذدد دمحم ٘اشُ إت  .=

  Eجٝتيٌٛٛ ّذدمحم أشرف إترا٘يُ أد  .<

  Eتيٌٛٛجٝ أدّذ ِذّٛد عطيح إترا٘يُِذّٛد   .78

  Eتيٌٛٛجٝ أدّذ صثرٜ عثذ اٌعاي دمحم عثذ اٌعاطٝ  .77

  Eتيٌٛٛجٝ اطٝ عثذ اٌطالَأدّذ طٗ عثذ اٌع  .72

  Eتيٌٛٛجٝ ضعذ واًِ ضعذ عارف إضّاعيً  .78
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      E  اٌشعثح ? عٍَٛ                        عٍّٝ اٌفرلح ? اٌثاٌثح

 شرف ? ضرار اٌّاال

 ِذرَ ته  -اٌعرٚج اٌٛثمٝ اٌرضّيٗ االعذاديٗ تٕيٓ  اٌّذرضح ?

 (17)رلُ اٌّجّٛعح                 يَٛ اٌرّريٓ? اٌثالثاء

 

 ِالدظاخ اٌرخصص ُ اٌطاٌةأض َ

  Eويّياء أدّذ عسخ عثذ اٌٍطيف شعثاْ  .7

  Eٌٛجٝتيٛ ُدمحم إترا٘يدمحم أشرف اٌطيذ   .2

  Eيٌٛٛجٝت ُ دمحمإٌّع ِذّٛد خٍف عثذ  .8

  Eويّياء عثذ اٌردّٓ جاب هللا خٍف دمحم أدّذ  .9

  Eتيٌٛٛجٝ ضعيذ ِذّٛد ِثارندمحم   .:

  Eتيٌٛٛجٝ ادّذ ايّٓ دمحم اٌشافعٝ  .;

  Eتيٌٛٛجٝ ادّذ دّذٜ رياض اترا٘يُ   .>

  Eويّياء عٍٝ دمحم عٍٝ دمحم عٍٝ طعيّٗ  .=

  Eويّياء دمحم٘ارْٚ  دطٓ غأُ دطاَ  .<

  Eتيٌٛٛجٝ ٕعُ دطٓ  عثذ اٌّدّذٜ دمحم  .78

 


