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 انًكبرجــخ سهــى )             (                                  51/55/0202انوبْـــشح كٙ 3 

 

 كؾــق أػضــبء ْٛئـخ انزذسٚظ ثوغــى انُٓذعخ انًذَٛخ ثبنكهــٛخ

 
 يالدظبد لـــخانٕظٛ االعـــــــــــى و

  أعزبر ؿٛش يزلشؽ ػجذانشدًٍ ػًش ُْذ٘ 

  أعزبر ؿٛش يزلشؽ يذًذ ثكش خهٛم 

  أعزبر ؿٛش يزلشؽ ػًشٔ يذًذ سضٕاٌ ػثًبٌ 

  أعزبر يزلشؽ جالل ػجذانذًٛذ ػجذانالِ 

  أعزبر يزلشؽ رٓبَٙ كٓٛى ٕٚعق 

  أعزبر يزلشؽ عًٛش ػجذانجبهٙ صٍٚ 

عزبر يزلشؽأ كبطًخ انضْشاء ػهٙ ثهٛؾ    

  أعزبر يزلشؽ ػجذانذًٛذ كًبل دغٍ أثٕ يشٚى 

  أعزبر يزلشؽ ػالء انذٍٚ ػهٙ انجُذ٘  

 ايٍٛ ػبو نالرذبد انجبيؼبد انؼشثّٛ )يًّٓ هٕيّٛ(  أعزبر يزلشؽ ػًشٔ ػضد عاليّ 

  أعزبريزلشؽ يصطلٙ أدْى انذيشداػ 

  أعزبر يزلشؽ يصطلٙ يذًذ ػجذانًُؼى جبد 

نٛضٚذ انغًبدَٔٙػبدل أثٕ ا    أعزبر يزلشؽ 

  اعزبر يزلشؽ ؽشٚق كشٚذ ؽشٚق هُصٕح 

ػهٙ ػجذانشاصم يصطلٙ انؾشهبٔ٘     أعزبر يزلشؽ 

أعزبر يزلشؽ  محمد ابو زيد سليمان طرخان    

 داخهٛخ نهؼًم ثبنجبيؼخ انشٔعٛخ اػبسح عزبر يزلشؽ َبجٗ كؤاد دُب جشجظ 

يزلشؽ اعزبر جوده محمد محمد غانم   هًؼٓذ انؼبنٗ نهُٓذعخ ثًذُٚخ انؾشٔمن بسِاػ 

يزلشؽ أعزبر ادًذ يٕعٙ ػجذانشدًٍ   ػًٛذ كهٛخ انُٓذعخ ثجبيؼخ ثذس اػبسِ داخهّٛ 

 اػبسح داخهٛخ ثبنجبيؼخ انشٔعٛخ أعزبر يزلشؽ كبطًخ يذًذ دغٍ ؽهزٕد 

 اػبسِ  أعزبر يزلشؽ ْبَٙ يذًذ ػجذانخبنن انغٕاح 

زلشؽأعزبر ي يذدذ كًبل ػجذهللا    

  أعزبر يزلشؽ يُٙ أدًذ يذًذ يُصٕس 

 ثبنجبيؼخ انشٔعّٛ أػبسح داخهٛخ أعزبر ؽشٚق كخش٘ يذًذ ػجذانُجٙ 

 نؾئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ ٔكٛم انكهٛخ أعزبر يذًذ ثبعم دغٍ دغُٙ ػًبسِ 

  أعزبر  يذًٕد يذًذ يذًٕد انلشَغبٔ٘ 

  أعزبر ػالء جًبل ؽشٚق 

 سئٛظ هغــى أعزبر ٛخ يُبصعأدًذ يغهى عً 

  أعزبر طبسم ػهٗ انغٛذ ػجذانْٕبة 

غيذًذ دغٍُٛ يذًذ سثٛ   ػًٛذ انكهّٛ أعزبر 

ثذثٗ اػبسِ أعزبر ٚبعش ادًذ ػجذانشدًٍ انذثشكٙ   

  اعزبر ػجذانظبْش ػضانذٍٚ أدًذ يصطلٙ 

  اعزبر ػطب انكشٚى ؽؼٛت عهًٛبٌ انغٛذ 

راعزب يذًذ انصبدم ػجذانشدًٍ ػٕف    

  اعزبر إٚٓبة يذًذ ٔكبئٙ ػجذانغالو 

  اعزبر ْؾبو أدًذ يذًٕد عبنى دجبج 

  اعزبر عبيخ يصطلٙ إثشاْٛى جؼٕاٌ 
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 جــخ سهــى )             (انًكبر                                         51/55/0202انوبْـــشح كٙ 3 

 

 ثبنكهــٛخانُٓذعخ انًذَٛخ كؾــق أػضــبء ْٛئـخ انزذسٚظ ثوغــى ربثغ 
 

 و االعـــــــــــــــــــــــــــــى انٕظٛلخ يالدظبد

يزلشؽ اعزبر يغبػذ    اعًبػٛم ػجذانشاصم جؼلش  

يزلشؽ اعزبر يغبػذ    عٓٛش أدًذ يذًٕد يُصٕس 
ثؾشكخ انًصًًٌٕ انؼشثٛخ  اػبسح داخهٛخ نهؼًم 

 ثبنوبْشح
يزلشؽ اعزبر يغبػذ   كؤاد اثشاْٛى يشاد خٛش هللا 

يزلشؽ اعزبر يغبػذ يشاكوخ صٔجّ ثبنغؼٕدٚخ   يذًٕد ثشٔد ػجذانهطٛق ػضيٙ 
يزلشؽ اعزبر يغبػذ    َصش صَٛٓى دغٍ أدًذ 

  َبدس عٛذ ػهٙ صبنخ يطش اعزبر يغبػذ ايشٚكب اػبسِ

غٍ ػهٙ ؿُٛىػصبو د اعزبر يغبػذ    

  عبيخ ػجذانوبدس ػهٙ انشكبػٙ اعزبر يغبػذ إػبسح نهغؼٕدٚخ

كًذٚش رُلٛزٖ نؾشكخ دٔنلذ اػـــبسِ داخهّٛ   يصطلٗ عًٛش يٕعٗ ثذٖٔ اعزبر يغبػذ 

  يصطلٙ ػجذانًجٛذ ػثًبٌ يذًذ اعزبر يغبػذ 

  ٔنٛذ دًذٖ ػجذ انشدًٍ ادًذ  اعزبر يغبػذ اػـــــبسِ نوطــش

جّ ثبيشٚكبيشاكوخ صٔ   دبرى يذًذ ػجذ انؼبل عهٛى  اعزبر يغبػذ  

  كزٕح يذًذ كزٕح ؽبكش اعزبر يغبػذ 

  دًذ٘ يذًٕد دًذ٘  اعزبر يغبػذ اجبصِ 

  ادًذ عشٔح ػجذانذًٛذ يذًٕد اعزبر يغبػذ 

  دغٍٛ يذًذ ػجذانخبنن انصُبدٚذ٘ اعزبر يغبػذ يشاكوخ صٔجخ ثبنغؼٕدٚخ

جذانؼهٛى ػجذ انشاصمادًذ يذًذ ػ اعزبر يغبػذ    

  يجذ٘ يذًٕد يذًذ جُٛذ٘ اعزبر يغبػذ 

  ْبنّ يًذٔح اعًبػٛم عٛذ اعزبر يغبػذ 

  ٔنٛذ يذًذ كؤاد رٕدٛذ اعزبر يغبػذ 

  يشِٔ يذًذ ػهٙ يصطلٙ  اعزبر يغبػذ 

  يذًذ دهًٙ ػجًٙ ػجًٙ اعزبر يغبػذ 

  ٔنٛذ ػجذهللا ػجذانلزبح اعزبر يغبػذ 
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 انًكبرجــخ سهــى )             (                                         51/55/0202انوبْـــشح كٙ 3 

 

 ثبنكهــٛخ انُٓذعخ انًذَٛخ ربثغ كؾــق أػضــبء ْٛئـخ انزذسٚظ ثوغــى
 

 و األعى انٕظٛلخ يالدظبد

  ادًذ اثشاْٛى يذًذ سكؼذ يذسط يزلشؽ 

  ػجذانؼضٚض سصم ػجذانؼضٚض ثُذم يذسط يزلشؽ 

يزلشؽ يذسط  ػجذانًجٛذ انضٚبد يذًذ ْبَٙ    

يزلشؽ  يذسط    ْؾبو انغٛذ ادًذ كبيم انجُضٔسٖ 

يزلشؽ  يذسط    ػجذانذاٚى صبدم يذًٕد 

يزلشؽ يذسط    َجٛم يذًٕد دبكع ػطب 

  أدًذ يذًذ ْٔجّ ػبيش يذسط 

  طبسم سكؼذ ثؾُذ٘ خهق هللا يذسط يشاكوّ صٔجّ

  يذًذ ػجذانذًٛذ يصطلٙ عهٛى يذسط 

ذانذًٛذ دغٍُٛيذًٕد ػج  يذسط    

ٕدؾٛؼأثػًشٔ أدًذ كًبل ػجذ انًجٛذ  يذسط  إػبسح داخهٛخ   

  أؽشف كًبل انغٛذ ؿُٛى يذسط  يشاكوّ صٔجّ

  ػٕض يذًذ ػٕض انٓبؽًٙ يذسط 

داخهٛخ  اػبسِ   طبسم انغٛذ يذًٕد ػجذانًجٛذ يذسط 

  يذًذ عبيٙ أيٍٛ انًؼذأ٘ يذسط 

  سضب يذًذ ػجذانلزبح ػهٙ يذسط 

ثوطش وخ صٔجّيشاك   ػجبط انذعٕهٙ أدًذ انؼذٔ٘ يذسط 

ثبنغؼٕدٚخ أػبسح   دغٍٛ يذًٕد دغٍٛ يصطلٙ يذسط 

ثبيشٚكب يشاكوخ صٔجخ   يذًذ االَٕس ػجذانًؼطٙ األَٕس يذسط 

  يذًذ سجت صبنخ انجذبس يذسط إػبسح نهغؼٕدٚخ

ثبيشٚكب يشاكوخ نهضٔجخ   ٔنٛذ ػجذانًُؼى يصطلٙ أثٕ ؽُت يذسط 

ثبيشٚكب جيشاكوخ صٔ   َٕسا يذًذ يذًٕد انجْٕش٘ يذسط 

 
 
 ــــــــ
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 انًكبرجــخ سهــى )             (                                         51/55/0202انوبْـــشح كٙ 3 

 

 ثبنكهــٛخ انُٓذعخ انًذَٛخ ربثغ كؾــق أػضــبء ْٛئـخ انزذسٚظ ثوغــى

 
 و األعى انٕظٛلخ يالدظبد

  أيم دغٍٛ إثشاْٛى دغٍُٛ يذسط 

ثبيشٚكب يشاكوخ صٔجخ يذًذ ػهٙ ػجذانًؼطٙ ػثًبٌأدًذ  يذسط    

  ْجّ ػطّٛ انًشعٙ يذسط 

ثبيشٚكب اػبسِ   ثٓبءانذٍٚ يذًذ ادًذ خهٛم يذسط 

انجذشٍٚ  يشاكوخ انضٔجخ   عبيٙ جًبل خضش انجٛهٙ يذسط 

  ٔائم سكؼذ ػجذانْٕبة اثشاْٛى يذسط 

نهؼًم ثًؼٓذ انوبْشح  اػبسِ داخهّٛ

 انؼبنٗ

بٔ٘دغٍٛ انغٛذ يذًذ يذًذ  انؾشه يذسط   

  يذًذ ػًشٔ ػضد عاليخ يذسط اَزذاة كهٙ

  يذًذ يذًذ ػجذ انًُؼى يذًذ طُطبٖٔ يذسط 

  كخش٘ ػجذ انذًٛذ ػجذانًطهت يصهذٙ يذسط  اػـــــبسح داخهٛخ

  يذًذ ػجذانذًٛذ ػض انذٍٚ يذسط اػبسِ داخهّٛ

ثبنغؼٕدٚخ اػبسح   ؽكش٘ يذًذ ادًذ ػجذانؼضٚض يذسط 

ذٙيذًذ يذًذ ٚذٙ ٚ يذسط    

اػبسح داخهّٛ ثبنًؼٓذ انؼبنٗ نهُٓذعخ 

 ٔانزكُٕنٕجٛب ثبنؼجٕس

  يذًٕد ػهٙ يذًٕد ادًذ ػطّٛ يذسط

  ٚذٛٙ ادًذ كشٚذ ػهٙ يذسط  اػبسِ

ثكُذا يشاكوخ صٔجّ   يذًذ يذًذ صكٙ ػلٛلٙ يذسط 

ثكُذا يشاكوخ صٔجّ   يذًذ ػبؽٕس ٔسداَٙ دغٍ يذسط 

         يذًذ يذًذ ادًذ عبنى            يذسط 

اػبسح داخهٛخ نهؼًم ثبنًؼٓذ انؼبنٗ 

يبٕٚ 51نهُٓذعخ ة   

  يجذٖ يذًذ يذًذ ثٕٛيٗ يذسط

  ادًذ ػجذ انـُٗ يذًٕد انغٛذ يذسط اػبسِ داخهّٛ
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 انًكبرجــخ سهــى )             (                                         51/55/0202انوبْـــشح كٙ 3 

 

 ثبنكهــٛخ ُٓذعخ انًذَٛخان ثوغــى ٔيغبػذٚٓىربثغ كؾــق أػضــبء ْٛئـخ انزذسٚظ 

 
 و األعى انٕظٛلخ يالدظبد

ثكُذا يشاكوخ صٔجّ   أدًذ ػبطق جٕدح انغٛذ يذسط  

  َٓبل يجذ٘ ػجذانؼضٚض ػجبط يذسط  

  ادًذ يذًذ ػجذانخبنن يذًذ ادًذ يذسط اػبسِ داخهّٛ

  ادًذ يذًذ اثٕ صٚذ عهًٛبٌ طشخبٌ يذسط اػبسِ داخهّٛ

ذانـلبس ػهٙ دغٍٛخبنذ ػجذهللا ػج يذسط    

  ادًذ يذًذ يصطلٙ ػهٙ يذسط يشاكوخ صٔجّ ثكُذا

  ادًذ يذًذ دغٍ ػهٙ يذسط  

ثكُذا يًّٓ ػهًّٛ   ادًذ ػبؽٕس ػجذانذاٚى يذسط 

  ٚبعًٍٛ ادًذ ؽشٚق ػهٙ ادًذ يذًذ يذسط  

  يذًذ دغٍ ادًذ يذًذ ٕٚعق يذسط يًّٓ ػهًّٛ

عهًبٌايبَٙ يذًٕد ادًذ ادًذ  يذسط يشاكوّ صٔج   

  ايم صيشأ٘ دغبَٙ دًذَب هللا يذسط 
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  (انًكبرجّ سهى 3 )                                                             0202/ 55/ 51انوبْشح كٗ 3   

 
 

 ثبنكهــٛخانُٓذعخ انًذَٛخ ثوغــى  ٔيغبػذٚٓى ربثغ كؾــق أػضــبء ْٛئـخ انزذسٚظ

 
 و األعى انٕظٛلخ يالدظبد

ٍٚاجبصِ سػبّٚ انٕانذ   اثشاْٛى كٕص٘ َبٚم اثشاْٛى يؼٛذ 

  يشِٔ ادًذ يٕعٙ ػجذانشدًٍ يؼٛذ آَبء خذيّ

  اؽشف صالح انذٍٚ ػجذانًُؼى يؼٛذ ثؼثّ ثبيشٚكب

  ادًذ دغٍ ػجذانغالو ػًبس يؼٛذ 

  صوش انغٛذ صوش اثشاْٛى طبجٍ يؼٛذ 

  أدًذ خٛشٖ دغٍ دغٍٛ انجبدٖ يؼٛذ 

يذًذ  ػجذانؼظٛى عٛذ ػجذ انؼظٛى يؼٛذ    

  يذًذ اؽشف يذًذ ػجذانذًٛذ يؼٛذ 

  يذًذ يصطلٙ كًٓٙ ادًذ يؼٛذ 

  يًذٔح انغٛذ انذيشأ٘ ػطّٛ يؼٛذ 

  ادًذ َجٛم ثٕٛيٙ انجُبُٚٙ يؼٛذ 

  يشٚى يذًٕد صبدم اثشاْٛى يؼٛذ 

ثكُذا ثؼثّ   ادًذ عًٛش ادًذ عبنى يؼٛذ 

  ْبَى دغٍٛ يشعٙ صٚذاٌ يؼٛذ 

ذانذًٛذ ػجذهللاعبيّٛ يذًذ ػج يؼٛذ    

  ػجذانشدًٍ ػجبط عٛذػجذهللا يؼٛذ 

  ادًذ ْؾبو دبيذ ػهٙ انطٕخٙ يؼٛذ 

  طبسم ػجذانوبدس ػجذانغًٛغ ٕٚعق يؼٛذ 
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(انًكبرجّ سهى 3 )                                                                   0202/   55/  51انوبْشح كٗ 3     

 

 ربثغ كؾــق أػضــبء ْٛئـخ انزذسٚظ ٔيغبػذٚٓى ثوغــى انُٓذعخ انًذَٛخ ثبنكهــٛخ
عىاأل انٕظٛلخ يالدظبد  و 

  ػهٗ يذًذ جبيغ دغٍٛ خًٛظ يؼٛذ 

  صكشٚبد يًذٔح ادًذ انلذبو  يؼٛذ 

  .ادًذ ػض انذٍٚ ادًذ ػجذ انؼضٚض يؼٛذ 

  ٔنٛذ يذدذ عؼذ ادًذ يؼٛذ 

  ادًذ عًٛش يذًٕد كٛصم ادًذ يؼٛذ 

  جٕسج الٚض ٕٚعق انؼجذ يؼٛذ  

  ادًذ كزذٙ َصش ػجذانؼبل يؼٛذ 

طلٙ ػجذانذًٛذ ٚغش٘ يص يؼٛذ    

  ػجٛش كزذٙ عٛذ ُْذأ٘ يؼٛذ 

  كٛشنظ صسصٔس ػطبهللا يؼٛذ 

  عبسِ ادًذ يٕعٙ ػجذانشدًٍ يؼٛذ 

  يذًذ يصطلٙ يذًذ يذًٕد يؼٛذ 

  طبْش عٛذ كًبل انذٍٚ عٛذ ؿٛزّ يؼٛذ 

  انذغٍٛ خبنذ يذًذ انغٛذ انجزبََٕٙ يؼٛذ  

  كشٚى ػجذانشدًٍ يذًذ ػجذانشدًٍ يؼٛذ 

يجذ٘ ػجذانؼظٛى يذًذيصطلٙ  يؼٛذ    

يذًذ ػبطق يذًذ دغٍٛ   يؼٛذ    

  ادًذ ػجذ انهطٛق ثذٖٔ ػجذ انكشٚى يؼٛذ 

  ػًش ادًذ يٕعٙ ػجبنشدًٍ يؼٛذ 

  يبٚكم يذدذ ثغطب دُب يؼٛذ 

  ػًش اؽشف يذًذ يذًذ اثشاْٛى يؼٛذ 

  ػجذانشدًٍ طّ ػجذانُجٙ يؼٛذ 

  ػجذانْٕبة صالح ػجذانْٕبة يؼٛذ 

ذًذ ٚذٙ ْبؽىي يؼٛذ    

    

 

  

 
 


