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يًرازخٛـذيمثـٕليًرازاتإَب ادٚة خُذٖ شساذ9701ّ   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ خذًا يمثـٕل

ضؿٛـف يمثـٕلخٛـذاتإَب ضٕضٕ شفٛك فهرص9702  

خذًا

يمثـٕل اضص تُاء ضؿٛـف 

انًُاْح
خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ يمثـٕل

ضؿٛـفيمثـٕلخٛـذخٛـذ خذًااتإَب ضٛذْى ٔزٛذ خاتر9703   خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يمثـٕليمثـٕلضؿٛـفخٛـذاترطاو زُفٗ انثذرٖ يسًذ9704   اضص تُاء ضؿٛـف 

انًُاْح
ضؿٛـفخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ خذًا يمثـٕل

يمثـٕليمثـٕليمثـٕلخٛـذاترطاو شؿثاٌ ازًذ ؾٕض9705   خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 

اتراْٛى خًال زًذاٌ ؾثذ 9706  

انسهٛى
ضؿٛـفيمثـٕلخٛـذيًراز خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

اتراْٛى صالذ انذٍٚ يسًذ 9707  

اتراْٛى
يًرازخٛـذ خذًاخٛـذيًراز خٛـذ خذًايًرازيًرازيًراز  خٛـذ خذًا 

اتراْٛى ؾثذ اندٕاد زطاٍَٛ 9708  

زطٍ
يمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًايًراز خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًرازاتراْٛى ؾهٗ اتراْٛى يٓذ9709ٖ   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًائتراْٛى يسًذ أزًذ اتراْٛى9710   خٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذيمثـٕليمثـٕليًرازاتشٕ٘ خاد فرسٙ نَٕذ9711٘   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا يمثـٕليٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 

اتٕانماضى يؿرًذ اتٕانماضى 9712  

يسًٕد
خٛـذ خذًايمثـٕليمثـٕليًراز خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذخٛـذخٛـذخٛـذ خذًااتٕتكريسًٕديسًذيٕض9713ٗ   يمثـٕلخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 

خٛـذخٛـذخٛـذيًرازازطاٌ خًال ازًذ يسًٕد9714   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  يمثـٕل 
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يًرازخٛـذخٛـذيًرازازًذ اتراْٛى ؾثذ انؿال يسًذ9715   خٛـذ خذًايًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذيًرازازًذ انطٛذ يسًذ ْالن9716ٗ   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
خٛـذ خذًايًرازخٛـذخٛـذ خذًا ضؿٛـف

يمثـٕلضؿٛـفيمثـٕليًرازازًذ زطٍ اضًاؾٛم ؾثذ انغ9717ُٗ   ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحضؿٛـف 

 خذًا

خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ 

خٛـذخٛـذخٛـذيًرازأزًذ زطٍٛ ضؿذ انذٍٚ أزًذ9718   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕل  يمثـٕل 

ضؿٛـفخٛـذيمثـٕليًرازازًذ خانذ طّ ازًذ9719   يمثـٕلخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذيمثـٕلخٛـذيًرازأزًذرفؿرسافػؿثذانسًٛذ9720   خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 

ضؿٛـفيمثـٕلخٛـذخٛـذ خذًاأزًذ شؿثاٌ خهف يسًذ9721   خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ يمثـٕليٛكاَٛكا ذسهٛهٛحضؿٛـف 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًاأزًذصاتريسًٕدأزًذ9722   خٛـذخٛـذضؿٛـفخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕليًرازازًذ صثرٖ يسًذ رشٕا9723ٌ   يمثـٕلخٛـذ خذًايمثـٕليمثـٕل يمثـٕلزسو تريٛدٛاخضؿٛـف 

خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذيًرازازًذ طّ زفُٗ يسًذ9724   خٛـذيًرازخٛـذخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 

يمثـٕليمثـٕلخٛـذخٛـذازًذ ؾاطف يؿثذ ؾثٛذ9725   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
يمثـٕلخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا يمثـٕل

خٛـذخٛـذيمثـٕليًرازازًذ ؾثذ انرزٛى ضٛذ خهف9726   خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 

يمثـٕلخٛـذيمثـٕليًرازأزًذؾهٖؿطًٛٓسًٕد9727   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

ضؿٛـفيمثـٕلخٛـذيًرازازًذ ؾًر ذٕفٛك ازًذ9728   ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحضؿٛـف 

 خذًا

خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا 
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خٛـذخٛـذخٛـذيًرازازًذ فرر اهلل يسًذ غٛطا9729َٗ   خٛـذ خذًايًرازيمثـٕلخٛـذ ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحضؿٛـف 

يمثـٕليمثـٕلخٛـذخٛـذ خذًاازًذ فرج ؾثذ انفراذ انطٛذ9730   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًاازًذ يسًذ ازًذ ؾه9731ٗ   يمثـٕلخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذيًرازازًذ يسًذ ايٍٛ اتراْٛى9732   خٛـذ خذًايًرازخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

ازًذ يسًذ ؾثذانسًٛذ 9733  

ؾثذانغُٗ
خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًا يمثـٕليًرازخٛـذخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 

خٛـذخٛـذخٛـذيًرازازًذ يسًٕد ضهًٛاٌ فٓٛى9734   يمثـٕلخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 

ضؿٛـفيمثـٕلخٛـذخٛـذازًذ ٕٚضف ؾالو ازًذ9735   خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًااضايّ زًذٖ ازًذ ْار9736ٌٔ   خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ خذًا  خٛـذ 

اضرفإَش َاخٗ ٕٚضف 9737  

اريإَٛش
ضؿٛـفخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًا خٛـذخٛـذخٛـذخٛـذ ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 

يمثـٕلخٛـذخٛـذخٛـذاضراء يسًٕد انطٛذ ؾثذ انُؿٛى9738   خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

ئضراءيسًٕدؾثذ انًُؿًؿثذ 9739  

انرزًٍ
ضؿٛـف يمثـٕلضؿٛـفخٛـذ خذًا

خذًا
ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

ئضالو أزًذ ئضًاؾٛم 9740  

ؾثذانسًٛذ
ضؿٛـف ضؿٛـفخٛـذيًراز

خذًا
ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحخٛـذ 

 خذًا

يمثـٕلخٛـذضؿٛـفيمثـٕل 

يمثـٕلخٛـذخٛـذخٛـذ خذًائضالو ؾسخ ؾثذ اندٕاد شساخ9741   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذيمثـٕلخٛـذيًرازاضالو ؾصًد نطفٗ يسًذ9742   يمثـٕلخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 
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ضؿٛـفضؿٛـفيمثـٕليًرازئضالو يسًذ ؾثذ انْٕاب يسًذ9743   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 

خٛـذيمثـٕلخٛـذخٛـذ خذًااضالو يسًٕد ازًذ ؾثذ انؿال9744   اضص تُاء خٛـذ 

انًُاْح

يٛكاَٛكا ذسهٛهٛح ضؿٛـفيمثـٕل

 خذًا
خٛـذيًرازخٛـذخٛـذ خذًا

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاضؿٛـفيًرازاضًاء اتٕزٚذ ازًذ ؾثذ انؿسٚس9745   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕليًرازاضًاء صالذ ؾهٗ ازًذ9746   خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕليًرازاضًاء ؾثذ انطرار ؾهٗ لاضى9747   ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحضؿٛـف 

 خذًا

خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا 

خٛـذيمثـٕليمثـٕليًرازاضًاء يسًٕد يسًذ اي9748ٍٛ   يمثـٕلخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕليًرازاضًاء يًذٔذ ؾثذانؿال يسًٕد9749   خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذيمثـٕليمثـٕليًرازأشرف يخرار ضٛذ ؾه9750ٗ   يمثـٕلخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذخٛـذخٛـذيًرازاالء َٕٚص ؾثذ انرزٛى َٕٚص9751   يمثـٕليًرازيمثـٕلخٛـذ خذًا ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 

انسطٍ ؾثذ انسكى يسًذ ؾثذ 9752  

انُثٗ
خٛـذيمثـٕلخٛـذيًراز اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
يمثـٕلخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ يمثـٕل

خٛـذ خذًايمثـٕليمثـٕليًرازانطٛذ ؾادل يطؿٕد تذ9753ٖٔ   يمثـٕليًرازخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

يمثـٕليمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًاانشرٚف ؾثذانؿهٛى أزًذ يسًذ9754   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

يمثـٕليمثـٕلخٛـذيًرازانشًٛاء ضٛذ ًْاو يسًذ9755   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًاانشًٛاء يسًٕد يسًذ خاد9756   خٛـذخٛـذخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

رئيس نجنة انرصدراجعورصده20 يٍ 4صفسح 

نبيم سعد خهيم/ د. أ 

يعتـــًــد ،  عـًيد انكهية

خاند عبدانهطيف عًراٌ/ د. أعنتر يحًد عبدانعال/د. أ
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انعاو اندراسي

ُْذضح 

ذفاضهٛح

دُٚايٛكا ذٕتٕنٕخٗ

انًٕائؽ

نغح ذسهٛم دانٙ

4اَدهٛسٚح
يٕاد انرخـــهـف

انرمذٚرأضــى انًادجانرمذٚرأضــى انًادج

انصسح ذخطٛط يُاْح

انُفطٛح 

ٔؾهى انُفص 

االخرًاؾٙ

انررتٛح 

انًمارَح

االصٕل 

انفهطفٛح 

نهررتٛح

ضؿٛـفخٛـذخٛـذ خذًايًرازانًرِٔ خًال اتٕ انفرٕذ زافع9757   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يمثـٕليمثـٕلخٛـذيًرازانٓاو رخة يسًٕد انطٛذ9758   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

يمثـٕليمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًاانٓاو شاكر يسًذ يسًٕد9759   يمثـٕليًرازضؿٛـفخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يمثـٕلخٛـذخٛـذخٛـذ خذًاانٛساتٛث خاد تططا ؾثذ انًطٛر9760   خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕليًرازايٛرِ ازًذ انذكرَٔٗ خهٛم9761   يًرازيًرازخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

يمثـٕليمثـٕلخٛـذخٛـذ خذًاايٛرِ خٛرٖ ازًذ انذٕٚا9762َٙ   خٛـذيًرازخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

يًرازخٛـذيمثـٕليًرازايٛرِ شؿثاٌ زطاٍَٛ زط9763ٍٛ   خٛـذ خذًايًرازيمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

ضؿٛـفيمثـٕلخٛـذخٛـذ خذًاايٛرِ يسًٕد ؾثذ انغُٗ فراج9764   خٛـذخٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًاأيٛرًْسًٕديسًذيسًذ9765   خٛـذخٛـذخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًايمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًااَدٙ زكرٚا ئتراْٛى شُٕد9766ِ   خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ  خٛـذ 

ضؿٛـفيمثـٕلخٛـذيًرازاَذرٔ ؾاطف ؾٛاد داَٛال9767   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
خٛـذخٛـذضؿٛـفخٛـذ يمثـٕل

ضؿٛـفيمثـٕلخٛـذخٛـذاٚرٍٚ ضهًٛاٌ خُذٖ ضهًٛا9768ٌ   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ يمثـٕليٛكاَٛكا ذسهٛهٛحخٛـذ 

خٛـذخٛـذيمثـٕليًرازاًٚاٌ خهف يسًذ يسًذ9769   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

ئًٚاٌ ؾثذانراضٗ ؾثذانسفٛع 9770  

ؾثذانسهٛى
يمثـٕليمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًا اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ يمثـٕل

رئيس نجنة انرصدراجعورصده20 يٍ 5صفسح 
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انصسح ذخطٛط يُاْح

انُفطٛح 

ٔؾهى انُفص 
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يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًرازاًٚاٌ يسًذ خضٛرٖ ؾط9771ّٛ   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

ضؿٛـفخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًااًٚاٌ يسًذ ؾثذ انرزٛى زط9772ٍ   يمثـٕلخٛـذيمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

يمثـٕلضؿٛـفخٛـذخٛـذ خذًاآّٚ أزًذ فكرٖ ؾه9773ٗ   خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ يمثـٕلذارٚخ انرؿهٛىضؿٛـف 

خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذيًرازاّٚ اشرف يسًذ ؾد9774ًٙ   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذيمثـٕليمثـٕليًرازاّٚ انطٛذ ؾدالٌ اتٕانسط9775ٍ   ضؿٛـف  

خذًا

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ  

يمثـٕليمثـٕلخٛـذيًرازاّٚ خًال ازًذ فراج9776   ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحضؿٛـف 

 خذًا

يمثـٕلخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ خذًا 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًرازاّٚ زطٍ انطاْر ازًذ9777   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

يمثـٕليمثـٕلخٛـذيًرازاّٚ زُفٗ يسًٕد ؾثذ انًمصٕد9778   خٛـذ خذًايًرازخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

يمثـٕلخٛـذخٛـذخٛـذاّٚ ؾساو طّ ؾثذ انال9779ِ   اضص تُاء ضؿٛـف 

انًُاْح
يمثـٕلخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ ضؿٛـف

خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذيًرازاّٚ فٛصم زًذاهلل اتٕانسط9780ٍ   خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذيمثـٕليمثـٕليًرازاّٚ كاغى ثاتد ازًذ9781   خٛـذيًرازيمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕليًرازاّٚ يسًذ صاتر يسًٕد9782   خٛـذ خذًايًرازخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

يًرازخٛـذ خذًاخٛـذيًرازاٚٓاب زفػٗ ؾثذ انٓادٖ يسًذ9783   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ يمثـٕل

خٛـذيمثـٕلخٛـذيًرازتطاو خًال اتٕانسطٍ ؾٛط9784ٗ   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

رئيس نجنة انرصدراجعورصده20 يٍ 6صفسح 
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ضؿٛـف خٛـذخٛـذتطاو ؾثذ انسكٛى فكرٖ يسًذ9785  

خذًا

ضؿٛـف 

خذًا
خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ  يمثـٕل 

تٓاء انذٍٚ صانر اضًاؾٛم 9786  

ؾثذ انمادر
ضؿٛـفخٛـذخٛـذخٛـذ خذًا اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
يمثـٕلخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًا ضؿٛـف

خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذيًرازتٕنص َاخٙ ؾدٛة ضرخٕٛش9787   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
ضؿٛـفخٛـذضؿٛـفخٛـذ يمثـٕل

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًرازتٛشٕٖ أكرو ذٕفٛك ؾطااهلل9788   اضص تُاء ضؿٛـف 

انًُاْح
يمثـٕلخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ خذًا يمثـٕل

ضؿٛـف يمثـٕلخٛـذيًرازتٛشٕٖ راضٙ ئتراْٛى زكٛى9789  

خذًا
خٛـذخٛـذضؿٛـفخٛـذ  خٛـذ خذًا 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًاذٕياش رأفد خرخص شٓذ9790٘   ضؿٛـف  

خذًا

ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛح

 خذًا

خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا 

خٛـذيمثـٕلخٛـذيًرازذٕياش رٔياَٗ ؾٛاد ؾطااهلل9791   خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذيمثـٕليمثـٕليًرازثًر ؾهٗ يسًذ ازًذ9792   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

ضؿٛـف يمثـٕليمثـٕلخٛـذخثرٚم يسًذ خثرٚم ذٕفٛك9793  

خذًا
ضؿٛـف  

خذًا

يمثـٕليمثـٕلضؿٛـفيمثـٕل ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛح

يًرازخٛـذ خذًاخٛـذيًرازخرخص ؾذالٌ اتراْٛى ريه9794ّ   يمثـٕلخٛـذيمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

ضؿٛـف ضؿٛـفيمثـٕلخٛـذخرخص ؾٛاد َاشذ فرج9795  

خذًا
اضص تُاء ضؿٛـف 

انًُاْح
يمثـٕلخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ يمثـٕل

خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذخٛـذ خذًاخٓاد ؾثذ انسفٛع ضٛذ يسًذ9796   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًرازخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذيًراززطٍ زطاو زطٍ ضٛذ9797   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذيًراززطٍ زكٙ أيٍٛ ؾثذ انًٕن9798ٗ   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ يمثـٕل
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نهررتٛح

خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذيًراززطٍٛ اتٕ لأٖ يسًذ ؾه9799ٗ   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراززًسِ انطٛذ كطاب ؾه9800ٗ   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًازُاٌ انطٛذ ؾثذانهطٛف يسًٕد9801   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًرازخانذ َاصر يسًذ ؾثذ انطٛذ9802   خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ يمثـٕلذارٚخ انرؿهٛىضؿٛـف 

خٛـذ خذًاخٛـذضؿٛـفيًرازخهٛفّ ازًذ فإاد خهٛف9803ّ   خٛـذخٛـذضؿٛـفخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذيمثـٕليًرازخهٛفّ ؾاطف خهٛفّ يٕض9804ٗ   خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

يًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًرازدؾاء اتراْٛى يسرٔش خانذ9805   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ خذًا 

خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًاديٛاَّ ديٛاٌ لسياٌ ضرخٕٛش9806   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕل  ضؿٛـف 

ضؿٛـفخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًادٚاَا شٕلٗ يسًذ ؾثذ انرز9807ًٍ   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًادُٚا ؾهٗ ؾثذ انرزٛى ؾه9808ٗ   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًارايٙ رٔياَٙ انرؿهة نثٛة9809   اضص تُاء ضؿٛـف 

انًُاْح
خٛـذخٛـذخٛـذخٛـذ ضؿٛـف

خٛـذخٛـذيمثـٕليًرازراَٛا خًال ؾثذ انُاصر ازًذ9810   خٛـذخٛـذخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕلخٛـذرزاب يسًذ ازًذ ٚط9811ٍٛ   ضؿٛـف خٛـذ  ضؿٛـف 

خذًا

خٛـذ خذًاخٛـذ

يمثـٕلخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًارضٕاًَسًذرضٕاًَسًذ9812   خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 
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رٔياَٗ تاضٛهٕٛش يٕرٚص 9813  

خاداهلل
يمثـٕلخٛـذ خذًاخٛـذيًراز ضؿٛـفخٛـذخٛـذيمثـٕل  يمثـٕل 

يًرازخٛـذ خذًاخٛـذيًرازرٔيٛم رفؿد َؿٛى َصٛر9814   خٛـذيًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

رٚساب تخٛد يسًٕد ؾثذ 9815  

انرزًٍ
ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًا خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحخٛـذ 

يمثـٕلخٛـذ خذًايمثـٕليًرازرٚى ازًذ يسًذ ازًذ9816   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕليًرازرًٌٕٚ يًذٔذ ؾسيٙ لهذش9817   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
ضؿٛـف خٛـذ ضؿٛـف

خذًا

خٛـذخٛـذ خذًا

رٚٓاو تذٖٔ ؾثذ انسًٛذ 9818  

زطاٍَٛ
ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕليًراز خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحخٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًازْرج زداج تخٛد ؾه9819ٗ   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

ضارِ انًسًذٖ ازًذ زًذاٌ 9820  

ؾثذ انرزًٍ
خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًا خٛـذخٛـذخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

ضؿٛـفخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًاضارِ صالذ زطٍٛ ٕٚضف9821   خٛـذخٛـذخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

يًرازخٛـذ خذًايمثـٕليًرازضارِ ضازٗ ٕٚضف ؾثاش9822   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

يمثـٕلخٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاضارِ ؾثذ انالِ زطٍ يسًذ9823   خٛـذ خذًاخٛـذضؿٛـفخٛـذ  ضؿٛـف 

ضارِ ؾثذ انًدٛذ شساذّ ؾثذ 9824  

انًدٛذ
يمثـٕلخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًا خٛـذ خذًاخٛـذضؿٛـفخٛـذ  يمثـٕل 

يمثـٕلخٛـذخٛـذخٛـذ خذًاضسر انطٛذ يسًذ انطٛذ9825   خٛـذخٛـذخٛـذخٛـذ ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًرازضسر ؾادل ؾٛذ َدٛة9826   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 
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يمثـٕلخٛـذيمثـٕلخٛـذضؿاد ازًذ ؾهٙ ازًذ9827   ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 

 خذًا

خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕليًرازضاليح زطٍٛ يسًذ ؾثًا9828ٌ   يمثـٕلخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحضؿٛـف 

ضؿٛـفخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذضًاذ زطٍ ازًذ يسًذ9829   ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحخٛـذ 

 خذًا

يمثـٕلخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذيًرازضًر ؾادل انسايذٖ أزًذ 9830   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

ضًر يسًذ َشأخ ؾثذاهلل 9831  

يسًذٍٚ
ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕليًراز ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 

 خذًا

خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا 

يمثـٕلخٛـذخٛـذيًرازشرٚفؿثذ انفرازسثارٚرؾثًا9832ٌ   يمثـٕلخٛـذخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذيًرازشًٛاء ازًذ يسًذ يسًذ9833   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

صفاء صذٚك زطٍ ؾثذ 9834  

انهطٛف
خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذيًراز خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًاطارق خٕدِ انطًاٌ ؾط9835ّٛ   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

ؾاطف اضًاؾٛم يسًٕد ؾثذ 9836  

انمادر
خٛـذخٛـذخٛـذيًراز خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذيًرازؾثذ انرزًٍ ؾهٙ يسًٕد ضهٛى9837   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  خٛـذ 

ؾثذ انرزًٍ يسًذ ضؿذ ؾثذ 9838  

انداتر
ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕليمثـٕل ضؿٛـف خٛـذ يمثـٕلانكررٔضراذٛكايمثـٕل 

خذًا

يمثـٕلخٛـذ

خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذيًرازؾثذ انكثٛر أتٕ انسداج أزًذ9839   خٛـذيًرازخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

ضؿٛـف يمثـٕلخٛـذيمثـٕلؾثذ اهلل زاذى زًذٖ يسًذ9840  

خذًا
يؿادالخ ذفاضهٛحخٛـذ 

 خسئٛح
خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ يمثـٕل
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ؾثذ انًثذ٘ أزًذ ؾثذ انًثذ٘ 9841  

أزًذ
يًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراز خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  خٛـذ 

ؾثذ انًطٛر ؾسخ شٕلٗ 9842  

دًٚررٖ
يًرازخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

يًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًرازؾثٛر ازًذ زطٍ ضانًا9843ٌ   خٛـذ خذًايًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

ضؿٛـفخٛـذيمثـٕليًرازؾثٛر زًذٖ ؾثذ انغُٗ فراج9844   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًاؾماب يسًذ ؾماب يسًٕد9845   خٛـذ خذًاخٛـذضؿٛـفخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يًرازخٛـذخٛـذيًرازؾهٖانثذرٚثخٛرًسًٕد9846   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ  خٛـذ 

يًرازخٛـذ خذًايمثـٕليًرازؾهٗ خهف ؾثذ انٓادٖ يسًذ9847   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕليمثـٕل  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذيًرازؾهٗ ضؿذ اهلل ازًذ يسًذ9848   يمثـٕلخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  خٛـذ 

يمثـٕلخٛـذيمثـٕليًرازؾهٗ يصطفٗ كًال انذٍٚ ؾه9849ٗ   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  خٛـذ 

ؾًار اضًاؾٛم ؾثذ انراضٗ 9850  

ؾثذ انالِ
يمثـٕلخٛـذيمثـٕليًراز خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

يًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًرازؾًرٔ يسًذ زًادِ خهٛف9851ّ   خٛـذيًرازخٛـذخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذ خذًايمثـٕليمثـٕلخٛـذغادِ يسًذ ؾثذانهطٛف يسًٕد9852   خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ  خٛـذ 

يًرازخٛـذ خذًاخٛـذيًرازفاذٍ انضثؽ َصر انذٍٚ ضهًٛا9853ٌ   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

يمثـٕليمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًافادٖ اًٍٚ ضهًٛاٌ ٚؿمٕب9854   يمثـٕلخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 
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فاطًّ ؾثذ انسكٛى ؾثذ اندٕاد9855  

 يسًذ
خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕليًراز خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذخٛـذخٛـذ خذًافاطًّ ؾثذ انؿال يسًذٍٚ أزًذ9856   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذخٛـذيمثـٕليًرازكرًًًٚذٔزانطٛذخهٛم9857   خٛـذيًرازيمثـٕلخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يمثـٕلضؿٛـفيمثـٕلخٛـذ خذًاكًانثٕيذُٚأزًذ ؾه9858ٗ   يمثـٕلخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

يًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًرازكٛرنص أَطٗ انثرخ ؾثذ انًالن9859   خٛـذ خذًايًرازيًرازخٛـذ خذًا  خٛـذ خذًا 

يمثـٕلخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًاكٛرنص يٛخائٛم فخرٖ يٛخائٛم9860   يمثـٕلخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

خٛـذيمثـٕليمثـٕليًرازنطٛفّ يسًذ يسًذ يسًٕد9861   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕل  يمثـٕل 

خٛـذيمثـٕلخٛـذخٛـذ خذًانًٛاء خًال ؾهٗ يُصٕر9862   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
خٛـذخٛـذيمثـٕليمثـٕل يمثـٕل

نًٛاء ؾثذ انرزًٍ يسًذ ؾثذ 9863  

انؿهٗ
خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذخٛـذ خذًا خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًرازيادَٔا َاصر فًٓٗ تخٛد9864   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

ضؿٛـفيمثـٕلضؿٛـفيًرازيارذُٛا ؾاطف فرٚذ زُا9865ٖٔ   يمثـٕلخٛـذيمثـٕلخٛـذ ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕليًرازيارٖ ياْر انضثؽ نٕلا9866   خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفيمثـٕل  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕليًرازياٚكم ؾادل يسرٔش صاتر9867   يمثـٕلخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذضؿٛـفيمثـٕليًرازيسًذ انسطٍٛ ضٛذ ْرٚذ9868ٖ   يمثـٕلخٛـذيمثـٕلخٛـذ ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 
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يمثـٕلخٛـذيمثـٕليًرازيسًذ انطٛذ شثاَّ ٕٚضف9869   ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحضؿٛـف 

 خذًا

يمثـٕلخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ 

خٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذيًرازيسًذ اًٍٚ ؾثذ انغُٗ يسًذ9870   خٛـذ خذًايًرازضؿٛـفخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يمثـٕليمثـٕليمثـٕلخٛـذيسًذ زًذٖ ؾهٗ ذًاو9871   ضؿٛـف  

خذًا

خٛـذيًرازيمثـٕلخٛـذ  

يمثـٕلخٛـذيمثـٕليًرازيسًذ زُفٗ يسًٕد انطٛذ9872   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
خٛـذخٛـذضؿٛـفخٛـذ ضؿٛـف

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليمثـٕليسًذ خهٛفّ ؾثذ انرزٛى خهٛف9873ّ   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
خٛـذيًرازخٛـذخٛـذ يمثـٕل

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕليًرازيسًذ ريضاٌ خهٛم ازًذ9874   خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذيًرازيسًذ صفٕخ زكٗ يسًذ9875   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًايسًذ طهؿد زطٍٛ يسًٕد9876   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ يمثـٕل

خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًايسًذ ؾاطف فرٕذ ضهٛى9877   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذخٛـذخٛـذ خذًايسًذ ؾثذ انداتر يسًذ يسًذ9878   خٛـذ خذًايًرازخٛـذخٛـذ خذًا يمثـٕلانكررٔضراذٛكايمثـٕل 

خٛـذيمثـٕلضؿٛـفيًرازيسًذ ؾثذ انالِ يسًٕد ؾًرا9879ٌ   ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحخٛـذ 

 خذًا

خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ 

يسًذ ؾثذانسًٛذ ضهًٛاٌ 9880  

ؾثذانالِ
خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذيًراز اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ ضؿٛـف

خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًايسًذؾطاًٖسًذٕٚضف9881   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًرازيسًذ فراج رضٕاٌ ازًذ9882   خٛـذيًرازخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 
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خٛـذخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًايسًذ فٕزٖ انطٛذ ضالي9883ّ   ضؿٛـف  

خذًا

خٛـذخٛـذضؿٛـفيمثـٕل يمثـٕلانكررٔضراذٛكا

ضؿٛـفخٛـذخٛـذخٛـذ خذًايسًذ َشأخ ؾهٗ أزًذ9884   يؿادالخ ذفاضهٛحيمثـٕل 

 خسئٛح
يمثـٕلخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ يمثـٕل

خٛـذ خذًايمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًايسًذًْايطؿذزط9885ٍ   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًرازيسًذ ٚاضر ازًذ ؾثذ انرازق9886   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذخٛـذيمثـٕليًرازيسًٕد ازًذ اتٕ ضٛف يسًذ9887   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
يمثـٕلخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ يمثـٕل

خٛـذخٛـذخٛـذيًرازيسًٕد اشرف يُصٕر يسًذ9888   اضص تُاء يمثـٕل 

انًُاْح
ضؿٛـفخٛـذضؿٛـفخٛـذ يمثـٕل

يمثـٕلخٛـذيمثـٕليًرازيسًٕد خانذ يسًذ فرغم9889   انكررٔضراذٛكايٛكاَٛكا ذسهٛهٛحضؿٛـف  يمثـٕلضؿٛـف خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ

خٛـذضؿٛـفيمثـٕليًرازيسًٕد صفٕخ يسًذ ؾثًا9890ٌ   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 

يمثـٕليمثـٕلضؿٛـفيًرازيسًٕد ؾُرر يسًذ ؾُرر9891   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يًرازخٛـذخٛـذيًرازيسًٕد يسًذ ازًذ يسًذ9892   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 

يًرازخٛـذ خذًاخٛـذيًرازيسًٕد يسًذ ؾثذ انالِ يسًذ9893   خٛـذ خذًايًرازخٛـذخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذيمثـٕليًرازيسًٕد يسًذ لثٛصٗ ٕٚضف9894   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕليًرازيسًٕد يُصٕر خٕدِ يسًذ9895   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 

يًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايسًٕد َاصر يسًذ يسًٕد9896   يمثـٕليًرازضؿٛـفخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 
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خٛـذخٛـذخٛـذخٛـذ خذًايسًٕد ْاشى ؾهٗ ضؿٛذ9897   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ يمثـٕليٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًايرفد تٓدد رشذٖ ضالي9898ّ   خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفيمثـٕل ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحضؿٛـف 

ضؿٛـف ضؿٛـفخٛـذيرٚذ ؾثذِ يرٚذ ؾثذ9899ِ  

خذًا

ضؿٛـف ضؿٛـفخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ خذًا ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحضؿٛـف 

خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذخٛـذ خذًايرًٚدًٛهثخٛرفرج9900   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

ضؿٛـفخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًايرٚى رشٕاٌ يسًٕد زافع9901   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕل 

ضؿٛـفيمثـٕلخٛـذخٛـذ خذًايرُٚا يكرو صثسٗ يسرٔص9902   يمثـٕلخٛـذضؿٛـفخٛـذ  ضؿٛـف 

ضؿٛـفيمثـٕلخٛـذخٛـذيطؿٕد انطٛذ يطؿٕد تذ9903ٖٔ   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يصطفٗ خضرأٖ يسًذ 9904  

زطٍٛ
يًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًراز خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يمثـٕلخٛـذخٛـذخٛـذيصطفٗ فٕاز ضٛذ زط9905ٍ   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕليًرازيصطفًٖسًذؾثذاندٕادئتراْٛى9906   يمثـٕلخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 

ضؿٛـف خٛـذخٛـذ خذًايًرازيؿرس ازًذ ذمأٖ يسًذ9907  

خذًا
خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

ضؿٛـف يمثـٕلخٛـذيًرازيكارٕٚضفكرٖسافػًٛخائٛم9908  

خذًا
يمثـٕلخٛـذضؿٛـفيمثـٕل  خٛـذ 

يمثـٕلخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًايٓا يسًذ ؾهٗ ؾثذ اهلل9909   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

ضؿٛـفيمثـٕلضؿٛـفيًرازيٛرا َٔٛص ٔدٚؽ راغة9910   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  خٛـذ 
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يمثـٕليمثـٕلخٛـذخٛـذ خذًايٛرَاخًٛهفإادنثٛة9911   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

ضؿٛـف يمثـٕليمثـٕلخٛـذيُٛا خٕزٚف نًؿٙ ٕٚضف9912  

خذًا
اضص تُاء ضؿٛـف 

انًُاْح

يٛكاَٛكا ذسهٛهٛح ضؿٛـفضؿٛـف

 خذًا
ضؿٛـف يمثـٕل

خذًا

ضؿٛـفخٛـذ

يمثـٕليمثـٕلخٛـذيًرازيُٛا صفٕخ اضساق زك9913ٗ   ضؿٛـف  

خذًا

ضؿٛـف خٛـذ خذًا  

خذًا

خٛـذخٛـذ خذًا

ضؿٛـف يمثـٕلخٛـذيًرازيُٛاؾٛاديٕضٖرزق9914  

خذًا
خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

ضؿٛـف يمثـٕليمثـٕلخٛـذيُٛانطفٖسهًٛانطاٚر9915  

خذًا
خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛحيمثـٕل 

يًرازخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًايُٛا يُٛر ؾثذانًطٛر ْٔث9916ّ   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

ضؿٛـف خٛـذضؿٛـفخٛـذ خذًاَادّٚ يسًذ ؾهٗ يسًذ9917  

خذًا
خٛـذخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ  خٛـذ 

خٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕليًرازَدالءأزًذيسًذؾثذرت9918ّ   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

خٛـذيمثـٕلضؿٛـفخٛـذ خذًاَدٕ٘ ضًٛر ضاليّ ازًذ9919   خٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕليمثـٕل  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕليًرازَسًذِ يسًذ صذٚك ؾٕض9920   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًاَرًٚاٌ خانذ زًذاٌ خادانكرٚى9921   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

يًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايًرازَطرٍٚ فرسٗ يسًذ انصذٚك9922   خٛـذ خذًايًرازخٛـذخٛـذ  ضؿٛـف 

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًرازَٓانكًانؿثذ انسًٛذانطٛذ9923   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذيًرازَٕرا ؾهٙ يسًذ لثٛص9924ٙ   يًرازيًرازخٛـذ خذًاخٛـذ  خٛـذ 
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ضؿٛـفخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًإَرْاٌ زطٍ ازًذ انطٛذ9925   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  خٛـذ 

يمثـٕلخٛـذخٛـذخٛـذ خذًاْاخر يسًذ ازًذ ؾثذ انرزٛى9926   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

يًرازخٛـذ خذًايمثـٕليًرازْانّ إَر انصادق يسًذ9927   خٛـذ خذًايًرازخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕل 

ضؿٛـفخٛـذيمثـٕليًرازْانّ ضٛذ ؾثذانرزًٍ ضٛذ9928   خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذخٛـذ  خٛـذ 

يًرازخٛـذ خذًايمثـٕليًرازْذٚر صاتر زكٗ تذ9929ٖٔ   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

ضؿٛـف ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕلْشايؿهٖؿثذ انٓادًٖسًذ9930  

خذًا
خٛـذخٛـذضؿٛـفخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 

خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕليًرازًْد زُٚٓى ؾثذ انسكى ازًذ9931   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  ضؿٛـف 

يًرازخٛـذ خذًاخٛـذيًرازْٛثى أضؿذ يسًٕد انطٛذ  9932   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  خٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕليًرازٔالء زطٍٛ يسًذ يسًٕد9933   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

خٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًأنٛذخٛذخادانهُٓخه9934ّ   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 

خٛـذ خذًايمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًأنٛذ ٚطرٖ أيٍٛ ؾثذ انًٕخٕد9935   يًرازخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 

خٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕلخٛـذ خذًاٚارا خانذ ثاتد يسًذ9936   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  ضؿٛـف 

ضؿٛـفيمثـٕلخٛـذخٛـذ خذًاٚاضًٍٛ ثرٔخ ؾثذ انالِ شساذ9937ّ   خٛـذخٛـذيمثـٕليمثـٕل  يمثـٕل 

ضؿٛـفضؿٛـفضؿٛـفخٛـذٚاضًٍٛ لاضى فٕزٖ زايذ9938   يمثـٕلخٛـذخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 
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خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذيًرازٕٚزُا فرذ خاد إٔٚب9939   خٛـذ خذًايًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًا  يمثـٕل 

ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًإٚضرُٛاخًانػرفٖشاكر9940   ضؿٛـف  

خذًا

ضؿٛـفيٛكاَٛكا ذسهٛهٛح

 خذًا

يمثـٕلخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ 

خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕليًرازٕٚضرُٛا ْاَٗ الالدٕٚش غان9941ٗ   يمثـٕليًرازخٛـذخٛـذ  يمثـٕل 

ضؿٛـفخٛـذيمثـٕليمثـٕلٕٚضف انطٛذ زايذ انطٛذ يسًذ9942   اضص تُاء ضؿٛـف 

انًُاْح
ضؿٛـف خٛـذ خذًا ضؿٛـف

خذًا

خٛـذ خذًاخٛـذ خذًا

يمثـٕلخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًإٚضف فٛصم يسًذ ازًذ9943   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ خذًا يمثـٕلزسو تريٛدٛاخضؿٛـف 

ٕٚضف فٛصم يسًٕد ؾثذ 9944  

انفضٛم
ضؿٛـفيمثـٕليمثـٕلخٛـذ خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاضؿٛـفخٛـذ  ضؿٛـف 

ضؿٛـفضؿٛـفيمثـٕليًرازٕٚضف ٚؿمٕب تذٚؽ ضالي9945ّ   ضؿٛـف  

خذًا

خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ خذًا  

خٛـذيمثـٕليمثـٕليًرازاتإَتطمأرزلانهٓدٛذ9946   خٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذخٛـذ  يمثـٕلق

ضؿٛـف يمثـٕليمثـٕلخٛـذأزًذؾثذانؿػًٛؿثذ انسًٛذ يسًذ9947  

خذًا
يمثـٕلخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕل  يمثـٕلق

يمثـٕليمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًاأزًذؾهٖاتراًًْٛسًذ9948   يمثـٕلخٛـذ خذًايمثـٕليمثـٕل  يمثـٕلق

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليمثـٕلئضراءيسًٕدانطٛذزط9949ٍ   خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذيمثـٕل  خٛـذ خذًاق

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًرازآالءؾًرئضًاؾٛهًسًذ9950   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕل  يمثـٕلق

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًرازأيٛرْأزًذؾهٖفراج9951   يًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕلق

يمثـٕليمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًااَذرٔلٛصرَصسًٖطان9952   يمثـٕلخٛـذ خذًاخٛـذخٛـذ خذًا  يمثـٕلق
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أَٓار ؾثذ انسًٛذ ؾهٗ ؾثذ 9953  

انسًٛذ
يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًراز خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًايمثـٕل  يمثـٕلق

يمثـٕلخٛـذيمثـٕليمثـٕلزازيطٓفراج أزًذ9954   خٛـذ خذًاخٛـذخٛـذخٛـذ  خٛـذق

يمثـٕليمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًادُٚارشٕاَؿثذانْٕاتًسفٕظ9955   يًرازخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕلق

خٛـذخٛـذيمثـٕليًراززُٚثرزلؿثذ انهَٕٓٛص9956   ضؿٛـف ق

خذًا

يًرازخٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕل  

يمثـٕليمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًاشًٛاءصانسؿثًاَدادانرب9957   خٛـذخٛـذخٛـذيمثـٕل  يمثـٕلق

خٛـذيمثـٕليمثـٕليًرازؾثذانسًٛذيسًذؾثذانسًٛذ9958   خٛـذيًرازخٛـذيمثـٕل  يمثـٕلق

خٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذخٛـذكٛرنطثشارْطايٛثطرش9959   خٛـذيمثـٕليمثـٕليمثـٕل  يمثـٕلق

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًرازيارخٕاٚهٛارؤٔففرذ9960   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕلق

خٛـذ خذًايمثـٕليمثـٕليًرازياٚكهسخارٚفًُٖٓصٛر9961   خٛـذخٛـذ خذًايمثـٕلخٛـذ  يمثـٕلق

خٛـذيمثـٕليمثـٕليًرازيسًٕدؾهًٖٕضًٖسًٕد9962   يمثـٕلخٛـذيمثـٕلخٛـذ  يمثـٕلق

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًرازيٛرَاشًشَٕانرؿهثٛؿمٕب9963   يًرازخٛـذيمثـٕلخٛـذ  يمثـٕلق

خٛـذخٛـذيمثـٕليًرازَاثإَٛضفثٕنطثشار9964ِ   يمثـٕلخٛـذخٛـذيمثـٕل  خٛـذق

يمثـٕليمثـٕليمثـٕليًرازَادرفاٚسفخرٖثشا9965ٖ   خٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ خذًاخٛـذ  يمثـٕلق

ضؿٛـف يًرازْادًٖسًذيسًٕدئتراْٛى9966  

خذًا

يمثـٕليمثـٕل يمثـٕليمثـٕليمثـٕليمثـٕل  ضؿٛـفق
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ضؿٛـف يمثـٕلْشاو أزًذ يسًذ أزًذ9967  

خذًا

ضؿٛـف 

خذًا

ضؿٛـف 

خذًا
يمثـٕلخٛـذيمثـٕليمثـٕل  ضؿٛـفق

غائةغائةيمثـٕليمثـٕلايٛرِ اشرف لُأٖ يطأؼ9968   خٛـذخٛـذيمثـٕليمثـٕل  يمثـٕلخ

ضؿٛـف يمثـٕليمثـٕلزطٍ خًال ٕٚضف يسًٕد9969  

خذًا

ضؿٛـف 

خذًا
يمثـٕليمثـٕليمثـٕليمثـٕل  يمثـٕلخ

يمثـٕليمثـٕليمثـٕلخٛـذ خذًاَطًّ يسًٕد اتٕضٛف يرؾ9970ٗ   خٛـذخٛـذ خذًاخٛـذيمثـٕل  يمثـٕلخ
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