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َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخادًذ ػهٙ اتٕ زٚذ دطا14751ٍَٛ
اضرًاع 

1قراءج
َاجخ1ذذرٚر ذؼثٛرضؼٛف

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضراء ادًذ يذًذ ػثذ انرد24752ًٍ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضراء ػاطف اتٕ انذارز ػثذ هللا 34753

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضراء ػثٛذ ػًر يذًٕد44754

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضراء فاٚس دايذ ضٛذ54755
اضرًاع 

1قراءج
ضؼٛف

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضراء كًال اتراْٛى َجى64756

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضراء يذًذ ػثذ انذاٚى ذغٛا74757ٌ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضالو ػثذ انًذطٍ شذاذّ ػثذ انُاصر84758

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضًاء تذر٘ ػثذ انذًٛذ دًٛهٙ 94759

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضًاء ثاتد ػثذ انذفٛع ادًذ 104760

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضًاء دطٍ ادًذ دردٚر114761

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضًاء ضؼذ ػهٙ يذًذ124762

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضًاء ػثذ انُثٙ ادًذ ػثذ انذافع134763

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضًاء ػٛذ ضٛذ ػثذ انؼسٚس144764

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضًاء يٓراٌ ػثذ انطرار يٓرا154765ٌ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاالء يذًذ ػهٗ ادًذ ط164766ّ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخانشًٛاء ػثذ هللا ػثذ انردًٍ يذًذ174767
اضرًاع 

1قراءج
ضؼٛف

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاياَٗ ػثذ انردٛى جاتر ػثذ انٕادذ184768

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاياَٗ ػثذ انؼسٚس ضٛذ دط194769ٍ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخايم صالح دطاٌ ػثذ انؼال204770

َاجخ1أدب جاْهٙ َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخايم ػثذ انؼهٛى يذًذ ضٛذ214771
يصر . خ

1يؼاصر
راضة

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخايم ػثذ انًؼس شًص انذٍٚ رشٕا224772ٌ

َاجخ1أدب جاْهٙ َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخايم ػًر ادًذ ػه234773ٙ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخايٛرِ ادًذ يذًذ ادًذ244774

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخايٛرِ ػثذ انُاصر ثاتد تٓٛر254775ٖ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاٚاخ صاتر يذًذ رفاػ264776ٗ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاًٚاٌ دايذ يذًٕد ادًذ274777
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َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاًٚاٌ دطٍ ػثذ انردًٍ دط284778ٍ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاًٚاٌ ريضاٌ دجاب ػه294779ِٕٛ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاّٚ ادًذ يذًذ فرج304780

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاّٚ اضًاػٛم يذًٕد ػثذهللا 314781

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاّٚ زغهٕل تخٛد دط324782ٍٛ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاّٚ فٕز٘ يذًذ ػثذ انردًٍ ادًذ 334783

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجختطًح ظرٚف ػهٙ دًٕد344784ِ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخذٛطٛر شرٚف ادًذ ػثذ رتح 354785

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخجٛٓاٌ يذًذ دطُٙ ػثذ انكرٚى364786

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخدطٍ ػثذ انردًٍ يذًذ يذًٕد ػًر374787

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخدطُاء جًال يذًذ ادًذ384788

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخدطُاء دطٍ فرج انطٛذ394789

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخدُاٌ ػهٙ ػثذ اانرازق ػه404790ٙ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخدُاٌ فٕز٘ كايم ريضا414791ٌ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخخهٕد تذٖٔ يذًذ اتٕ انؼال424792

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخدانٛا زغهٕل دفُٙ تكٛر 434793

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخدػاء ػثذ انطًٛغ جالل ػثذ انطًٛغ 444794

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخدػاء ػثذ انؼسٚس ادًذ ػثذ انؼسٚس454795

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخدػاء ػًراٌ ػهٙ يذًذ464796

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخدُٚا زٍٚ يذًذ ضاليح474797

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخدُٚا يذًذ ػثذ انذكٛى يذًذ484798

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخدُٚا كايم ػثذ انؼسٚس ادًذ494799

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخراَٛا طارق شؼثاٌ ضٛذ504800

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخراَٛا ػاطف ضٛذ دط514801ٍ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخرداب َثٛم صثذٙ ػثذ انذافع 524802

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخردًّ جًال كايم يذًٕد534803

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخردًّ دطاو يذًٕد يطؼٕد544804

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخرشا دًاد يذًذ يذًذ554805

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخرٔضّ ػصاو يذًذ طهث564806ّ
ػًٛذ انكهٛح

ػادل رضًٙ دًاد. د.أ

رئٛص نجُح انرصذ

أًٍٚ قطة يرٕنٙ.د.أ
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َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخزُٚة ضانى فرذٗ ضانى574807

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخزُٚة يذًذ ادًذ يذًٕد584808

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخزُٚة يذًٕد دطٍ جاد هللا 594809

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخزُٚة َاجخ فًٓٙ دطة انُث604810ٙ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخضارِ اتٕ زٚذ ضهًٛاٌ يذًذ614811

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخضارِ دًذٖ دايذ ادًذ 624812

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخضارِ ػادل ػذنٗ ادًذ634813

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخضهًٙ ادًذ ػٛذ اتراْٛى644814

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخضهٕ٘ ػهٙ اياٌ ػثذ انجهٛم654815

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخضًٛح ػاطف يذًذ ادًذ664816

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخضٓاو ٚاضر ايٍٛ ػثذ انذًٛذ674817

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخضٕضٍ يذًذ فكر٘ يذجٕب684818

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخضٛذ ادًذ اتٕ انًجذ ػثذ انقادر694819

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخشاُْذِ اشرف يذًذ ػثذ انرد704820ًٍ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخشٓذ يذًذ ػثذ انشافٙ ػثذ انؼسٚس714821

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخشًٛاء تذر٘ يذًذ ػثذ انال724822ِ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخشًٛاء ضٛذ خهف يذًذ734823

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخشًٛاء طّ يذًذ ادًذ 744824

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخشًٛاء ػًر ػهٙ ػثذ انرازق 754825

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخصاتر ػاشٕر صاتر ػثذ انؼال764826

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخػثذ انرازق جًٛم تخٛد تذر774827٘

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخػثٛر ػثذ انرٕاب ػثذ انذًٛذ يٕض784828ٗ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخػسٚسِ ػسخ ػثذ انؼسٚس ػًراٌ 794829

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخػال ادًذ راذة ػثذ انؼال804830
اضرًاع 

1قراءج
غائة

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخػال راشذ ػثذ انهطٛف يذًذ814831

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخغادِ ػهٙ يذًذ ػثذ انؼال824832

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخغادِ ػًاد يذًذ ػثذ انؼال834833

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخغادِ فرذٙ ػهٙ يصطف844834ٙ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخغادِ يذًذ انًٓذٖ ػثذ انؼاطٗ يذًذ854835
ػًٛذ انكهٛح
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َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخفاطًّ صالح ػثذ انُؼٛى ػثذ انرد864836ًٍ

نى ٚطهىراضةنى ٚطهىراضةنى ٚطهىنى ٚطهىنى ذطهىنى ٚرضمفردّ دطٍٛ ٚذٛٗ دط874837ٍٛ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخفردّ دًاّٚ يُصٕر ػثذ انؼال 884838

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخنًٛاء ضؼذ ػثذ انقادر ػه894839ٙ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيجذ٘ ٚطر٘ ػثذ انغُٙ ػثذ انًذط904840ٍ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيذًذ ادًذ ػثذ انالِ يذًذ 914841

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيذًذ صٛاد ْاشى يُصٕر924842

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيذًذ ػثذ هللا ادًذ دط934843ٍٛ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخنى ٚطهىَاجخَاجخيذًذ ػهٗ ػثذ انجٕاد يذًذ944844

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيذًٕد ٚاضٍٛ يذًذ ٚاض954845ٍٛ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيرِٔ خهٛفّ ػثذ انؼهٛى رضٕا964846ٌ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيرِٔ ػثذ انثار٘ ادًذ ػثذ انثار974847٘

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيرِٔ يذًذ ضٛذ يذًذ984848

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيصطفٗ ػثذ انُثٗ ادًذ خهٛف994849ّ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيصطفٙ يذًذ انًؤيٍ تكر ػثذ انظاْر1004850

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيصطفٙ َجاح ادًذ ػثذ انكرٚى1014851

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيُار صالح صانخ ضهٛى1024852

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيُار ػثذ انًذطٍ يذًذ ايٍٛ 1034853

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيُٙ ضانى ػثذ انثاضظ طّ 1044854

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيُٗ فرذٗ ػثذ انرٔؤف ادًذ 1054855

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيُح ػصًد يذًذ خهٛفح1064856

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيٓا تذر يذًذ ػثذ انكرٚى1074857

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيٓا يصطفٙ يذًذ خهٛفح 1084858

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيٓا يؤيٍ دُفٙ يذًٕد1094859

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخيٛادِ اتراْٛى ػثذ انظاْر ادًذ1104860

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَجالء يًذٔح ػثذ انذافع ضٛذ1114861

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَجٕ٘ ػثذ انؼال ػثذ هللا تذ1124862٘ٔ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَذا تٓجد ثاتد يذًذ 1134863

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَذا يًذٔح فرذٙ ػثذ انطاذر1144864
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َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَذٖ اتراْٛى ادًذ اتراْٛى1154865

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَذٖ ضٛذ ضٛذ ريٛخ1164866

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَريٍٛ اضًاػٛم ْاشى ػهٗ 1174867

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَطرٍٚ يجذ٘ يذًذ ف1184868ًٙٓ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَفٛطح يذًٕد اتٕ انُجا يذًذ هللا 1194869

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَٓا ضٛذ دطٍ ضٛذ 1204870

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَٕرْاٌ ػثذ انرٕاب ػثذانؼظٛى دط1214871ٍ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَٕرْاٌ ػثذ انًُؼى يذًٕد ضهٛى1224872

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخْاجر دًذٖ ضٛذ يذًذ1234873

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخْذ٘ ػثذ انرازق ضٛذ دطٍ 1244874

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخْذ٘ يصطفٙ ػثذ انذًٛذ ػًار1254875

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخْذٚر ػثذ انردٛى ادًذ يذًذ1264876

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخْذٚر يذًٕد ػٛطٙ دٚاب 1274877

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخنى ٚطهىَاجخَاجخْشاو ػثذ انذٙ يذًذٍٚ ػثذ انذكٛى1284878

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخُْاء ػثذ انكرٚى ػثذ انذًٛذ ػهٗ 1294879

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخٔائم َاصر يذًذ خهف1304880

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخٔالء رتٛؼٗ ػهٗ اتٕ طانة1314881

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخٔالء قذر٘ دطٍٛ يذًذ1324882

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخٔنٛذ ػادل ػهٙ فرغهٙ 1334883

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخٚاضًٍٛ ػاطف ػًراٌ تقٕظ1344884

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخٚاضًٍٛ ياضٙ ػهٙ ػثذ انذهٛى1354885

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخٚطرا ٔدٛذ ادًذ يذًذ1364886
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