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  النـــــــــقد األدبي
  

 انًإنق انؼُٕاٌ  القيــــــــــد رقم

80.5/01 
رؾٕالد انقطبة انُول٘ انؼوثٙ انًؼبٕو )   يإرًو انُول انلٔنٙ 

 انؾبك٘ ػْو(
 األٍبرنح يٍ  َقجخ

  ػبكل ؽٍَٛ  انًؼبَٙ ٛوائن 80.5/02

 اثزَبو انَلبه كٙ انزؾوٛن ٔانُول هؤٚخ يؼبٕوح 80.5/03

  رأٌٍٛ انؾلاصخ انؼوثٛخ كٙ انْؼو هؤٖ انؼبنى ػٍ 80.5/04
انًوكي انْوبكٙ 

  انؼوثٙ

  هايٙ كإاك  ٔاألكة انًوبهٌ انُول انؾلٚش 80.5/05

  دمحم ٍبنى   -كهاٍبد كٙ انُول انًؼوكٙ انًؼبٕو  -يب ٔهاء انُٔ   80.5/06

  ؽجٛت ثْٕواه  انُول٘ ػُل أكٌَٔٛ َٔياه هجبَٙ رْكم انًٕهق 80.5/07

  كبك٘ كٕى٘  ٔيواعؼبد َولٚخ كٙ انزبهٚـ اإلٍاليٙ هواءاد 80.5/08

  دمحم نقٚو  انُول انؼوثٙ انؾلٚش ٔانًؼبٕو يٍ أػالو 80.5/09

 ػٕكحهللا انوَٛٙ  انُول األكثٙ انًضوبف كٙ 80.5/10

  ػجل انؾكٛى ػجل انَالو  ٔانوٖخ انؼوثٛخ كٙ انُول انؾلٚش األكة انجٛبَٙ 80.5/11

  أؽًل أؽًل ثله٘  األكثٙ ػُل انؼوة أٌٍ انُول 80.5/12

  ثَبو ثوكخ  انُٖٕٓ األكثٛخ يجبكٖء رؾهٛم 80.5/13

  ػي انلٍٚ اًٍبػٛم  يوبهَخ ػوٗ ٔرلَٛو ٔ  انغًبنٛخ كٙ انُول األكثٙ األٌٍ 80.5/14

  ػجل انوبكه كٛلٔػ  انُلَٙ كٙ َول انْؼو انؼوثٙ اإلرغبِ 80.5/15

  أكة َٔول 80.5/16
ػجل انهطٛق ػجل 

  انؾهٛى

  ٕبنؼ أثٕ إٔجؼ  كٙ األكة ٔانُول صوبكخ انٖٕهح 80.5/17

  ػجل انوبكه انوثبػٙ ئٍزْواهٛخ يؼبٕوح كٙ هواءح انْؼو انؼوثٙ انولٚى عٕٓك 80.5/18

  َولٚخ كهاٍبد 80.5/19
ػجل انهطٛق ػجل 

 (ًْبو انؾهٛى )أثٕ

  ػضًبٌ يٕاكٙ  ٔ َٖٕٓ يٍ انُول انـوثٙ انولٚى كهاٍبد َولٚخ 80.5/20

 دمحم ىكٙ انؼًْبٔ٘ األكثٙ انولٚى ٔانؾلٚش هٚبٚب انُول 80.5/21

 ٍٕٚق أثٕ انؼلًٔ  انوؤٚخ ٔ انزطجٛن :األٍهٕثٛخ 80.5/22

  ػضًبٌ يٕاكٙ انؼوثٙ انولٚى َٖٕٔٓ َولٚخ كٙ انُول 80.5/23

 ؽًل٘ انْٛـ ٔيناْت َولٚخ هٚبٚب أكثٛخ 80.5/24

انوليبء ٔانًؾلصٍٛ كٙ انُول انؼوثٙ انولٚى ربهٚقٓب  انقٖٕيخ ثٍٛ 80.5/25   ػضًبٌ يٕاكٙ



 ٔهٚبٚبْب

 ثٍ انقطٛت ػُل نَبٌ انلٍٚ انُضو انلُٙ 80.5/26
ػجل انؾهٛى ؽٍَٛ 

 انٓؤٛ

 دمحم ىؿهٕل ٍالو األكثٙ ٔانجالؿخ كٙ آفو انووٌ انواثغ ْغو٘ ربهٚـ انُول 80.5/27

 دمحم ىؿهٕل ٍالو األكثٙ ٔانجالؿخ يٍ انووٌ انقبيٌ ئنٗ انؼبّو ْغو٘ ربهٚـ انُول 80.5/28

 ٍبَل٘ ٍبنى أثٕ ٍٛق ٔانؾلاصخ:كهاٍخ انزغوثخ انُولٚخ نًغهخ ّؼو انهجُبَٛخ هٚبٚب انُول 80.5/29

 ثٓغذ ػجل انـلٕه كٙ انْؼو انؼوثٙ كهاٍبد َولٚخ 80.5/30

 هٖٙ انؾٍَٛ ٔ يلاهٍّ ػُل انؼوة انُول األكثٙ 80.5/31

 انَؼٛل انٕههٙ  انُول األكثٙ يوبالد كٙ 80.5/32

 هعبء ػٛل انزواس انُول٘ انًٖطهؼ كٙ 80.5/33

 دمحم هعت ٔانُول ثٍٛ األكة 80.5/34

 ٛالل ؽوة َظواد كٙ انُول ٔانوٖخ ٔ االٍطٕهح أٔنٛخ انُٔ 80.5/35

 ٛواك انكجَٛٙ انْؼو كٙ انييبٌ ٔانًكبٌ اهرؾبالد 80.5/36

 ٍٕٚق ئٍكُله انْؼوٚخ انؾلٚضخ ارغبْبد 80.5/37

 انْؼو انغبْهٙ ٔ اإلٍاليٙ كهاٍبد كٙ 80.5/38
ؽًل٘ يؾًٕك 

 يُٖٕه

 يٍٕٗ هثبثؼخ ّؼوٚخ انوٖٛلح انؼوثٛخ انغبْهٛخ كهاٍبد كٙ 80.5/39

 ٍؼٛل ٍالو انزواصٙ انؤاٚخ انغيائوٚخ إًَٔمعب انزُبٓ 80.5/40

 دمحم ٕبثو ػجٛل انْؼو٘ رأٔٚم انُٔ 80.5/41

 يؼبم انَوٛبٔ٘ انْؼو انؼوثٙ انؾلٚش يقزبهاد يٍ 80.5/42

 ئثواْٛى فهٛم انْؼو انؼوثٙ انؾلٚش يلفم نلهاٍخ 80.5/43

 انْوٚق ؽجٛهخ ثُٛخ انقطبة انؤائٙ: كهاٍخ كٙ هٔاٚخ َغٛت انكٛالَٙ 80.5/44

 ًُٚٗ انؼٛل انؼوثٛخ كٍ انؤاٚخ 80.5/45

 ػجل انَالو أههًٌٕ ٔانزبهٚـ انؤاٚخ 80.5/46

 يٖطلٗ ػطٛخ عًؼخ يب ثؼل انؾلاصخ كٙ انؤاٚخ انؼوثٛخ انغلٚلح   80.5/47

 َجٛم ػهٙ ؽٍَُٛ انزُبٓ : كهاٍخ رطجٛوٛخ كٙ ّؼو ّؼواء انُوبئ٘  80.5/48

 ؽٍَ ثؾوأ٘ انؤائٙ ثُٛخ انْكم 80.5/49

 دمحم يلزبػ ٔانزأٔٚم انزهوٙ 80.5/50

 ػجل انٓبك٘ ثٍ ظبكو اٍزوارٛغٛبد انقطبة : يوبهثخ نـٕٚخ رلأنٛخ 80.5/51

 يؾٙ انلٍٚ أثٕ ّووا ٍٍٕٕٛنٕعٛب األكة انؼوثٙ يلفم ئنٗ 80.5/52

 ػئى ىههبٌ كٙ األَلنٌ ّؼو االٍزٖواؿ 80.5/53

 انجُٕٛ٘ نهؤاٚخ انؼوثٛخ انزؾهٛم 80.5/54
كٕىٚخ نؼًٕٛ 

 انغبثو٘

 دمحم ٍبنى أيٍٛ انجالؿخ انؼوثٛخ انؾغبط كٙ 80.5/55

 أيبَٙ ٍهًٛبٌ كأك  -كهاٍخ أٍهٕثٛخ   -األيضبل انؼوثٛخ انولًٚخ   80.5/56

 ٍهًبٌ ػهٕاٌ انؼجٛل٘ كٙ انوٖٛلح انغلٚلح  انلُٙ انجُبء 80.5/57

 َجٛم ؽلاك انؤائٙ ثٓغخ انَوك 80.5/58

 يَؼٕك ثٕ كٔفخ أٍهٕثٛخ كٙ رلَٛو انييقْو٘ كهاٍبد 80.5/59



 ٍؼٛل ٚوطٍٛ اَلزبػ انُٔ انؤائٙ )انُٔ ٔانَٛبم( 80.5/60

 ٍؼٛل ثُكواك ٔرغوثخ انًؼُٗ انَوك انؤائٙ 80.5/61

 َٖو انلٍٚ ثٍ ؿَُٛخ انًَٛٛبئٛبد كٖٕل كٙ 80.5/62

 يؾًٕك انوًٚبٔ٘ كٙ انوٖخ انوٖٛوح أكن انزؾٕالد 80.5/63

 ثبروٚك ّبهٔكٔ انُظوٚخ ٔ االٍهٕة انؾغبط ثٍٛ 80.5/64

 ٍؼٛل ثُكواك ٔانزأٔٚم انًَٛٛبئٛبد 80.5/65

 ّٛ أؽًل ئثواْٛى األكثٙ ػُل انؼوة ربهٚـ انُول 80.5/66

 دمحم ىاٚل انٖٕكٙ أكثٛخ انُٔ 80.5/67

 ؽٍَٛ علأَخ انُول األكثٙ انولٚى كهاٍبد كٙ 80.5/68

 ثٕل هٚكٕه انزأٔٚالد ٕواع 80.5/69

 هٖٙ انؾٍَٛ ػُل انؼوة ٔانَٕٛبٌ انُول األكثٙ 80.5/70

 ػجل انَالو انًَل٘  انُول األكة ٔفطبة 80.5/71

 ػجل انوىام عؼُٛل انُول٘ هٚبٚب ٔ ئّكبالد انًٖطهؼ 80.5/72

 َبكه يٖبهِٔ ّؼو انؼًٛبٌ 80.5/73

 يبْو ّؼجبٌ هٛبٍّ-يؼبٚٛوِ-يوٕيبرّ-َظوٚبرّ-انزنٔم األكثٙ: ٛجٛؼزّ 80.5/74

 يَٛبء ىْل٘ رهوٙ انُول انؼوثٙ انؾلٚش نألٍطٕهح كٙ ّؼو ثله ّبكو انَٛبة  80.5/75

 رٕكٛن ػيٚي ٔاالكة ثؾٕس كٙ انهـخ 80.5/77

 ػجل انوبكه أثٕ ّوٚلخ رؾهٛم انُٔ األكثٙ يلفم ئنٗ 80.5/78

 ػجل هللا هٕٙاٌ  انَوكٚخ انجُٗ 80.5/79

 ػي انلٍٚ انًُبٕوح األعُبً األكثٛخ : كٙ ٕٙء انْؼوٚبد انًوبهَخ   80.5/80

 دمحم ثٍ ٚؾٙ األٍهٕثٛخ كٙ انقطبة انْؼو٘ انًَبد 80.5/81

 أؽًل ػهٙ انًٓلاَٙ ػهى االكة انًلفم ئنٗ 80.5/82

 ؽبكع ئًٍبػٛم ايضبل ٔ انؾكى 80.5/83

 دمحم أؽًل هثٛغ كٙ االكة انؼوثٙ كهاٍبد ٔأثؾبس 80.5/84

 ػهى انُلٌ 80.5/85
ئثواْٛى أؽًل 

 انجبعٕه٘

 دمحم عٕكاد األََبم كٙ انْؼوانؼوثٙ انؾلٚش رُبٕٛخ 80.5/86

  ػجل هللا انلٛلٙ ّؼو انُوبك 80.5/87

 ػجل هللا انؼٚٛجٙ انْؼو٘ رؾٕالد انُٔ 80.5/88

 ٌَٕٚ ٛوكٙ انجغبه٘ انْؼو األَلنَٙ انًؼبهٙبد كٙ 80.5/89

 ػجل هللا ئثواْٛى األكثٛخ رؾهٛم انُٖٕٓ 80.5/90

 ٍهًٛبٌ يؼٕٗ األكة انؼوثٙ يلفم ئنٗ 80.5/91

 ٍبيٙ دمحم ػجبثُخ األٍهٕثٙ هؤٚخ يؼبٕوح انزلكٛو 80.5/92

 ٕبثو يؾًٕك انؾجبّخ ٔانزلأنٛخ األٍهٕثٛخ 80.5/93

 ئثواْٛى ٕلهخ انُٔ االكثٙ 80.5/94

 ػجلِ انواعؾٙ األكة انًوبهٌ يؾبٙواد كٙ 80.5/95

 كبًٛخ انجوٚكٙ االكة انزلبػهٙ يلفم ئنٗ 80.5/96

 ٍبيٙ ٍٕٚق أثٕ ىٚل األكة انغبْهٙ 80.5/97



 عًؼبٌ ثٍ ػجل انكوٚى -كهاٍخ نَبَٛخ -  انُٔ ئّكبنٛبد 80.5/98

 ٍؼبك ػجل انْٕبة انؾلٚش انْؼو انؼوثٙ 80.5/99

 دمحم انقجبى ّؼو انًزُجٙ ٕٕهح اٜفو كٙ 80.5/100

 ٍؼبك ػجل انْٕبة انُٔ األكثٙ: انزْكٛم ٔ انزأٔٚم 80.5/101

 ٕبثو ػجلِ أثب ىٚل اإلٍاليٙ ػهى انكالو 80.5/102

 دمحم فطبثٙ نَبَٛبد انُٔ 80.5/103

 هئَٛخ يٍٕٗ كوٚيو يَزـبًَٙ انؤائٙ ػبنى أؽالو 80.5/104

 دمحم أيٍٛ ّؼو أيم كَوم نـخ انزٚبك كٙ 80.5/105

 أثٕ دمحم انلُٕٚه٘ أكة انكبرت 80.5/106

 ػجبً ْبَٙ انغواػ األكثٛخ ٔانهـٕٚخ َٔولْب رؾوٛن انُٖٕٓ 80.5/107

 إًَٕٔٛٛ ثطوً يناْجّ -إَٔاػّ-األكة : رؼوٚلّ    80.5/108

 ئثواْٛى يؾًٕك فهٛم انؾلٚش انُول األكثٙ 80.5/109

 ًََٛخ هاّل انؼوثٙ انولٚى انُٔ انْؼو٘ 80.5/110

 ؽٍَٛ انؾبط ؽٍَ كٙ آصبه ئػاليّ  األكثٙ انُول 80.5/111

 ْبك٘ َٓو انهـٕٚخ ٔ االكثٛخ انجؾٕس 80.5/112

 ْٛضى ٍوؽبٌ انًَٛٛبئٛخ األَظًخ 80.5/113

 ػجل انَالو انًَل٘ ٔاألٍهٕة األٍهٕثٛخ 80.5/114

 ػجل انلزبػ انجغخ انؼهٕو انؼوثٛخ كهًٔ كٙ 80.5/115

 دمحم ػهٙ انكُل٘ انوُبع كٙ انْؼو انؼوثٙ انؾلٚش انويي ٔ 80.5/116

 اثٕ دمحم انلُٕٚه٘ ػٌٕٛ االفجبه 80.5/117

 / انلٔنٙ انؾبك٘ ػْو نهؤاٚخ ػجل انؾًٛل ثٍ ْلٔهخ انًهزوٗ 80.5/118

 ػٕاٛق انزًًٛٙ ٔانزأٔٚم كٙ انُٔ انووآَٙ انًؼُٗ 80.5/119

 ؿيالٌ ْبًّٙ ٔ ئَلواٛ انٕٓٚخ رؼبنوبد انُٔ 80.5/120

 / كهاٍبد َولٚخ كٙ أكة ػجل انؾًٛل ثٍ ْلٔهخ هواءاد ٔ 80.5/121

 ٍٕٚق األٛوُ انؤائٙ ػُل دمحم كٚت انًُظٕه 80.5/122

 / انضبنش ػجل انؾًٛل ثٍ ْلٔهخ كزبة انًهزوٗ 80.5/123

 / انلٔنٙ انَبثغ ػجل انؾًٛل ثٍ ْلٔهخ انًهزوٗ 80.5/124

 ػيٚي َؼًبٌ  ٔيب ثؼل انؾلاصخ كٙ َٔ ًٍٛوؽ نًؾًل كٚت علل انؾلاصخ 80.5/125

 ٙلزٙ انًزٍٕٜ انؤاٚخ ثٍٛ 80.5/126
انًغهٌ األػهٗ نهـخ 

 انؼوثٛخ

 يواثطٙ ٕهٛؾخ كٙ هٔاٚخ رًَبفذ كو انَُٛبٌ نهؾجٛت انَبئؼ ؽٕاهٚخ انهـخ 80.5/127

 آيُخ ثؼهٙ انؤاٚخ انغيائوٚخ يٍ انًزًبصم ئنٗ انًقزهق انًزقٛم كٙ 80.5/128

80.5/129 
كٕٙٗ -كٙ صالصٛخ أؽالو يَزـبًَٙ ماكوح انغَل انقطبة انٕإق

ػبثو ٍوٚو-انؾٕاً   
  ؽَُٛخ كالػ

 يقجو رؾهٛم انقطبة يغهخ انقطبة ) انؼلك األٔل( 80.5/130

 يقجو رؾهٛم انقطبة يغهخ انقطبة ) انؼلك انضبَٙ ( 80.5/131

 يقجو رؾهٛم انقطبة يغهخ انقطبة ) انؼلك انضبنش( 80.5/132

 يقجو رؾهٛم انقطبة يغهخ انقطبة ) انؼلك انواثغ ( 80.5/133



 يقجو رؾهٛم انقطبة يغهخ انقطبة ) انؼلك انقبيٌ( 80.5/134

 يقجو رؾهٛم انقطبة يغهخ انقطبة ) انؼلك انَبكً( 80.5/135

 يقجو رؾهٛم انقطبة يغهخ انقطبة ) انؼلك انَبثغ ( 80.5/136

 يقجو رؾهٛم انقطبة يغهخ انقطبة ) انؼلك انضبيٍ( 80.5/137

 يقجو رؾهٛم انقطبة يغهخ انقطبة ) انؼلك انزبٍغ( 80.5/138

 يقجو رؾهٛم انقطبة يغهخ انقطبة  )انؼلك انؼبّو( 80.5/139

 انؼوثٛخ)انؼلك انَبكً ٔانؼْؤٌ(يغهخ انهـخ  80.5/140
انًغهٌ األػهٗ نهـخ 

 انؼوثٛخ

 يغهخ انهـخ انؼوثٛخ)انؼلك انَبكً ٔانؼْؤٌ( 80.5/141
انًغهٌ األػهٗ نهـخ 

 انؼوثٛخ

 األيبىٚـٙ َظًب ًَبمط يٍ ئثلاػبد آٚذ يُوالد روعًخ انْؼو 80.5/142
يقجو انًًبهٍبد 

 انهـٕٚخ

 رغوثخ عيائوٚخ ثؼٌٕٛ يـوثٛخ)هواءاد نزغوثخ ػي انلٍٚ عالٔعٙ( 80.5/143
صهخ يٍ انُوبك 

 انًـوثٍٛٛ

 ٔائم ٍٛل ػجل انوؽٛى رهوٙ انجُٕٛٚخ كٙ انُول انؼوثٙ )َول انَوكٚبد ًَٕمعب( 80.5/144

 ػبنٙ ٍوؽبٌ انووّٙ ٔؽوكٛخ انُٔ رؾٕالد انُول 80.5/145

 ئثواْٛى ٕلهخ  كٙ انزواس انُول٘ ٔانجالؿٙ انُٔ األكثٙ 80.5/146

 عجو فبنل عجو انؼياو انُول األكثٙ انؾلٚش ػُل انًوأح)َول انْؼو( 80.5/147

  ٔأكة انُول انُول األكثٙ 80.5/148
دمحم ثوكبد ؽًل٘ أثٕ 

 ػهٙ

80.5/149 
كهاٍخ كٙ ٕٙء يُٓظ ثؤة -كٙ انجقالء نهغبؽعثُٛخ انؾكبٚخ 

 -ٔؿوًٚبً
  ػل٘ ػلَبٌ دمحم

80.5/150T01 
ٔانًزـٛو كٙ انُول انؼوثٙ انؾلٚش)يَبءنخ انؾلاصخ(انغيء  علل انضبثذ

 األٔل
 ػجل انًهك ثٕيُغم

80.5/150T02 
ٔانًزـٛو كٙ انُول انؼوثٙ انؾلٚش)يَبءنخ انؾلاصخ(انغيء  علل انضبثذ

 انضبَٙ
 ػجل انًهك ثٕيُغم

 عٛؤو ٍزٕنُٛزي -كهاٍخ عًبنٛخ -انُول انلُٙ  80.5/151

 نَٕٛبهك عبكٌَٕ ثإً انجُٕٛٚخ )األكة ٔانُظوٚخ انجُٕٛٚخ( 80.5/152

 دمحم يؼزٖى انؼوثٙ يٍ يَبءنخ انٕاهغ ئنٗ ٍإال انًٖٛو ثُٛخ انَوك 80.5/153

 ئثواْٛى فهٛم -كهاٍخ-ثُٛخ انُٔ انؤائٙ 80.5/154

 عبٌ َؼٕو ًُٕٛ -كهاٍخ رؾهٛهٛخ َولٚخ-انٕعّ اٜفو ألكٌَٔٛ 80.5/155

 َولٚخ كٙ انلٌُٕ انُضوٚخ كهاٍبد أكثٛخ 80.5/156
كأك ؿطبّخ 

انْٕاثكخ/يٖطلٗ 

 انلبه دمحم

 انولٚى ؽزٗ َٓبٚخ انووٌ انقبيٌ انٓغو٘ انُول انؼوثٙ 80.5/157
كأك ؿطبّخ 

انْٕاثكخ/يٖطلٗ 

 انلبه دمحم

 ٍٓٛم انؾجٛت فطبة انُول انضوبكٙ كٙ انلكو انؼوثٙ انًؼبٕو)يؼبنى كٙ يْؤع آفو( 80.5/158

 أيٍٛ ٕبنؼ كٙ انزًضٛم انًَُٛبئٙ انٕعّ ٔانظم 80.5/159

 ًٍٔبء اٜؿب انزغوٚلٚخ كٙ انلٍ انٕاهؼٛخ 80.5/160



80.5/161 
كهاٍخ َولٚخ رؾهٛهٛخ كٙ ّؼو ٍٕٚق -ثٕاػش االؿزواة عًٕػ انزكٍٕٚ

 -ؽٍَٛ انؼبهف
 كبيٛهٛب ػجل انلزبػ

80.5/162 
كهاٍخ كٙ رلبػم -نُغٛت يؾلٕظانُٔ انـبئت كٙ" أٔالك ؽبهرُب "

 -انُٖٕٓ
 ٔنٛل يؾًٕك فبنٔ

 انطبئغ انؾلأ٘ انُٔ ٔانًلٕٓو 80.5/163

 أؽًل ثٍ ٍهٛى انؼطٕ٘ -ػبثل فيَلاهإًَٔمعب-أًَبٛ انوواءح انُولٚخ كٙ انًًهكخ انؼوثٛخ انَؼٕكٚخ 80.5/164

  ؽلُبٔ٘ ثؼهٙ انكُؼبَٙ )أنق ػبو ٔػبو ػهٗ ٙلبف انًزٍٕٜ اإلكوٚوٙ(رـوٚجخ األكة  80.5/165

 ّهٕا٘ ػًبه -كهاٍخ كالنٛخ-كهػٛبد ّبػو انهٛم أثٙ انؼالء انًؼو٘ 80.5/166

80.5/167 
روُٛبد كزبثخ انؤاٚخ )روُٛبد ٔرًبهٍٚ الثزكبهّقٖٛبد كُٚبيٛكٛخ 

 ٔٔعٓبد َظو َبعؾخ(
 َبََٙ كوٌٚ

 ؽٕهٚخ انقًهْٛٙ  انؼوثٙ انولٚى ٔرأٔٚهّ ػُل هٚغٌٛ ثالّٛو روعًخ انُٔ 80.5/168

 دمحم انٓبك٘ انطواثهَٙ  كٙ أكة ّٕهٙ صوبكخ انزالهٙ 80.5/169

80.5/170 
هواءح كٙ رغوثخ دمحم انوَٛٙ -رًظٓواد انزْكٛم)انَٛو اننارٙ(

 -انَٛومارٛخ
 دمحم ٕبثو ػجٛل

 ًُٚٗ انؼٛل انؤائٙ كٙ ٕٙء انًُٓظ انجُٕٛ٘ روُٛبد انَوك 80.5/171

 يؾًٕك كهِٔٚ علاهٚخ يؾًٕك كهِٔٚ)هٖٛلح( 80.5/172

 ؽٍَٛ انٕاك كٙ ّؼو األػْٗ األكجو عًبنٛخ األَب 80.5/173

 ٍؾًٙ انٓبعو٘ علنٛخ انًزٍ ٔانزْكٛم )انطلوح انؤائٛخ كٙ انَؼٕكٚخ ( 80.5/174

80.5/175 
انؾلاصخ انْؼوٚخ كٙ كٕٚاٌ:انجوىؿ ٔانَكٍٛ نهْبػو ػجل هللا  رغهٛبد

 ؽًبك٘
 ٍبيٛخ هاعؼ ٍبػل

كهاٍخ-انلُٛخ كٙ انْؼو انؼوثٙ انؾلٚش  رطٕه انٖٕهح 80.5/176  دمحم عًبل ٛؾبٌ  

 ئؽَبٌ ػجبً -كهاٍخ كٙ ؽٛبرّ ّٔؼوِ-ثله ّبكو انَٛبة 80.5/177

  انٖٕكٙ عًبنٛخ انويي 80.5/178
ْٛلؤ دمحم ػهٙ 

 كٚوكٙ

 دمحم يلزبػ انًلبْٛى يؼبنى )َؾٕرأٔٚم ٔاهؼٙ( 80.5/179

 دمحم ٕبثو ػجٛل انًَُٛب(-انْؼو-ثالؿخ انوواءح : كٚبء انًزقٛم انُٖٙ )انزواس 80.5/180

 اإلثٛغوايب كٙ انْؼو انؼوثٙ انؾلٚش ثُبء هٖٛلح 80.5/181
أؽًل انٖـٛو 

 انًواؿٙ

 ٍٕٚق ػهًٛبد انَُن انضوبكٙ )هواءح صوبكٛخ كٙ أََبم انْؼو انؼوثٙ انولٚى( 80.5/182

 أثٙ رًبو ٔانجؾزو٘ انًٕاىَخ ثٍٛ 80.5/183
انؾٍَ ثٍ ثْو 

 اٜيل٘ انجٖو٘

80.5/184 
زوُٛبد انلٌُٕ األفوٖ)انلٌُٕ رٕظٛق انوٖٛلح انؼوثٛخ انًؼبٕوح ن

 انًَوػ ٔانؤاٚخ ٔانلٍ انزْكٛهٙ ٔانلٍ انًَُٛبئٙ(-انلهايٛخ
 رَٛٛو دمحم انيٚبكاد

 صواء انُٔ : هواءاد كٙ انْؼو انؼجبٍٙ 80.5/185
يُزٔ ػجل انوبكه 

 انـُٚلو٘

 ػجل هللا دمحم انؼٚٛجٙ انُٔ ٔئّكبنٛخ انًؼُٗ 80.5/186

80.5/187 
ٔيؾلكاد انلالنخ :يلفم ئنٗ رؾهٛم انقطبة انُجٕ٘  رؾٕٚالد انطهت

 انْوٚق
 ؽَبو أؽًل هبٍى

 ػجل انٓبك٘ فٚٛو انُول انزطجٛوٙ ػُل انًوىٔهٙ )ّبػو انؾبيَخ( 80.5/189

 يؾًٕك كهاثَخ انْؼو٘ رْكٛم انًؼُٗ 80.5/190



80.5/191 
انؤاٚخ انهٛجٛخ إًَٔمعب -انًضوق كٙ انَوك انؼوثٙ انؾلٚشرًضٛالد 

 -كهاٍخ كٙ انُول انضوبكٙ
 يؾًٕك دمحم أيهٕكح

 ػي انلٍٚ يُبٕوح عًوح انُٔ انْؼو٘ )يوبهثبد كٙ انْؼو ٔانْؼواء ٔانؾلاصخ ٔانلبػهٛخ( 80.5/192

 يلزبػ  دمحم هؤٚب انزًبصم 80.5/193

80.5/194 
كهاٍخ رؾهٛهٛخ -األٕٕنٛخ ٔانؾلاصخ كٙ ّؼو ؽٍَ دمحم ؽٍَ انيْواَٙ

 -َولٚخ
 كبيٛهٛب ػجل انلزبػ

80.5/195 
-هصبئٛبد انلبهً انًـٛت ٔأصوْب كٙ انًوٕيبد انلُٛخ نهُٔ انْؼو٘

 -كهاٍخ َولٚخ رؾهٛهٛخ كٙ ّؼو:أ.ك.ٕبنؼ ٍؼٛل انيْواَٙ 
 كبيٛهٛب ػجل انلزبػ

 ٍبيٛخ كهٚل٘ انؾَٙ كهاٍبد كٙ انؾغبط)هواءح نُٖٕٓ يقزبهح يٍ األكة انؼوثٙ انولٚى(  80.5/196

 كبهٔم ػجل انؾكٛى -كهاٍخ رؾهٛهٛخ كٙ انوؤٚب ٔانْكٛم ػُل ,,,,,,,,-انًٕٕٙع انْؼو٘ 80.5/197

 ػجل هللا ؽًبك٘ انؼوثٛخ ثٍٛ االرجبع ٔاالثزلاع انْؼوٚخ 80.5/198

 ػجل هللا ؽًبك٘ األكة انغيائو٘ انؾلٚش إٕٔاد يٍ 80.5/199

 يقجو رؾهٛم انقطبة يغهخ انقطبة)انؼلك انؾبك٘ ػْو( 80.5/200

 يقجو رؾهٛم انقطبة يغهخ انقطبة)انؼلك انضبَٙ ػْو( 80.5/201

 يقجو رؾهٛم انقطبة يغهخ انقطبة)انؼلك انضبنش ػْو( 80.5/202

 يغًٕػخ أٍبرنح كٕٚاٌ انجوىؿ ٔانَكٍٛ نهْبػو ػجل هللا ؽًبك٘ ٍهطخ انُٔ كٙ 80.5/203

0981ٔانُظوٚخ األكثٛخ يُن  انُول 80.5/204  كوٌٚ ثٕنلٚك 

 ٍؼل ثٕكالهخ  انًـوة انؼوثٙ كهاٍبد كٙ أكة 80.5/205

 انؼوثٙ كؽٕ كٕٚاٌ انؼوة انغيائو٘ يوبهثبد كٙ 80.5/206

 يقجو انزوعًخ انلٔنٙ :انغيائو كٙ انكزبثبد انًزٍٕطٛخ أػًبل انًهزوٗ 80.5/207

80.5/208 
انناكوح انْؼجٛخ انغيائوٚخ PNR: ثأػًبل انٕٛو انلهاٍٙ انؼلك انقبٓ

 ٔاإلثلاع
 يقجو رؾهٛم انقطبة

80.5/209 
انزواس انُول٘ ثؾش كٙ انؼُبٕو  يٖطهؾبد انزقطئخ انْؼوٚخ كٙ

  انُولٚخ ٔانًٕاهك انلكوٚخ
 ٕبنؼ آىٔكب٘

  هّٛل ٍالٔ٘ كٙ رواس دمحم يُلٔه يٖطهؼ انُول 80.5/210

 ػجل انؾلٛع انٓبًّٙ كٙ رواس انؼوبك األكثٙ يٖطهؼ انْؼو 80.5/211

 يوٚى دمحم انًغًؼٙ ػُل انغبؽع َظوٚخ انْؼو 80.5/212

  اانزٕٕٛم كٙ انُول األكثٙ انؼوثٙ انؾلٚش َظوٚخ 80.5/213
ٍؾو كبظى ؽًيح 

 انْغٛو٘

 ؽَُٙ يؾًٕك كهاٍبد كٙ انضوبكخ ٔااألكة ٔانُول انٚلخ األفوٖ 80.5/214

 ؽبيل ٕبكم هُٛجٙ يلبْٛى ٔيٖطهؾبد ٔأػالو َول أكثٙ ؽلٚش 80.5/215

 ػٕكح هللا يُٛغ انوَٛٙ ركُٛك انْقٖٛبد انوئَٛٛخ ٔانضبَٕٚخ كٙ هٔاٚبرّ َغٛت يؾلٕظ 80.5/216

 يؾًٕك كهاثَخ ٔاإلثلاع هواءاد كٙ انُول انؼوثٙ انولٚى انزهوٙ 80.5/217

 ئًٍبػٛم أؽًل انؼبنى انولٚى كهاٍخ َولٚخ انْؼو انؼوثٙ 80.5/218

 ٍؾو انقهٛم  األكة انؼوثٙ انؾلٚش كزبة فبٓ كٙ 80.5/219

80.5/220 
انْؼو ثؾش كٙ انْؼوٚخ يٍ يُظٕه ّؼو انْؼواء ػهٗ  انْؼو ػهٗ

 ّؼوْى
 انطبْو انًٓبيٙ

 ْْبو انوهلبٛ  األكثٙ كٙ ّؤػ ٍوٜ انيَل ألثٙ انؼالء انًؼو٘ انًزـٛو 80.5/221

 ٍؾو ٍهًٛبٌ انقهٛم  رنٔم انُٔ األكثٙ انًلفم ئنٗ 80.5/222



 ػيٚيح ػجل هللا انطبئٙ  ٍهطبٌ انوبًٍٙ كهاٍخ َولٚخ ّؼو ٕوو ثٍ 80.5/223

80.5/224 
انْؼوٚخ ػهٗ ٕٙء انًُبْظ انُولٚخ انًؼبٕوح ٔانُظوٚبد  انؾوٛوخ

 ٔانًلبْٛى انْؼوٚخ كهاٍخ كٙ األٕٕل
 ثْٛو ربٔهٚوٚذ

انًَوؽٛخ ثٍٛ انهوطخ انييكبَٛخ -انزْكٛهٛخ-انلٌُٕ األكثٛخ  عًبنٛبد 80.5/225  أثٕ انؾٍَ ٍالو  

 ٍهًٛخ نٕكبو  كٙ انُول انًـبهثٙ رهوٙ انَوكٚبد 80.5/226

 دمحم انوبًٍٙ  األكثٙ ثٍٛ انُظوٚخ ٔانزطجٛن هٚبٚب انُول 80.5/227

 انْوٚق ؽجٛهخ  ٔانؼُق كهاٍخ ٍٍٕٕٛ َٖٛخ كٙ انؤاٚخ انغيائوٚخ انًؼبٕوح انؤاٚخ 80.5/228

80.5/229 
انوييٚخ كٙ األػًبل انًَوؽٛخ ٔانؤائٛخ ٔانْؼو  رغهٛبد انجؤط

 انؾلٚش
 ْبَٙ َٖو هللا

 ؽٍَٛ ػهٙ انلفٛهٙ  نظٕاْو كٙ انْؼو انؼوثٙ كهاٍبد َولٚخ 80.5/230

 انؾلٚش َٔولِ ػؤٗ ٔرٕصٛن ٔرطجٛن كٙ األكة 80.5/231
ػًبك ػهٙ ٍهٛى 

 انقطٛت

  ٚؾٛٗ ٍهٛى انجْزبٔ٘ ٔهلبد كٙ انلٍ انًَوؽٙ يلاهاد انوؤٚخ 80.5/232

 -كهاٍخ َولٚخ  -ىيٍ انًؾُخ كٙ ٍوك انكبرجخ انغيائوٚخ  80.5/233
كوٚلح ئثواْٛى ثٍ 

 يٍٕٗ

 ؽجٛت ثْٕؤه  كهاٍبد كٙ انُول َٔظوٚخ األكة ػزجبد انوٕل 80.5/234

 انؾلٚش انجُٛخ ٔانوؤٚخ انْؼو انؼوثٙ 80.5/235
ٍؼبك ػجل انْٕبة 

 انؼجل انوؽًٍ

 ّبكاٌ عًٛم ػجبً هثٛؼخ كٙ انقطبة انُول٘ انؼوثٙ انؾلٚش ػًو ثٍ أثٙ 80.5/236

 ٕالػ عواه انْؼو األَلنَٙ هواءاد كٙ 80.5/237

  األكثٙ كٙ رنٔم انُٔ 80.5/238
يٖطلٗ فهٛم 

 انكَٕاَٙ

 أؽًل يهؾى انْبػو انؼوثٙ انًؼبٕو ٔػبنًّ يُيالد انوؤٚب 80.5/239

 ػًو اثواْٛى ػيٚي  كٙ انؤٖ انْؼجٛخ ) انكوكٚخ ٔانؼوثٛخ ( كهاٍخ يوبهَخ انوٛى انَبئلح 80.5/240

 ؽٛله الىو يطهك ٔانًكبٌ كٙ انْؼو أثٙ انطٛت انًزُجٙ انييبٌ 80.5/241

 ثٓبء ؽَت هللا  كٙ انْؼو انؼوثٙ انولٚى ٔانًؼبٕو ظٕاْو أكثٛخ 80.5/242

( انًـبيوح انغًبنٛخ نهُٔ انو2ٖٖٙانُٔ اإلثلاػٙ ) ٍهَهخ يـبيواد 80.5/243  دمحم ٕبثو ػجٛل 

 يٖطلٗ انجْٛو هٜ كٙ هٖٕه انقهلبء انؼجبٍٍٛٛ يغبنٌ األكة 80.5/244

 أيبَٙ كٓٛى انٕاهؼٛخ ثٍٛ ثوَبهك ّٕ َٔؼًبٌ ػبّٕه انلهايب 80.5/245

 يؾًٕك كهاثَخ انُول انؼوثٙ انولٚى يلبْٛى كٙ انْؼوٚخ كهاٍبد كٙ 80.5/246

 يٍٕٗ هثبٚؼخ  أٍهٕثٛخ كٙ انْؼو انغبْهٙ هواءاد 80.5/247

 ٍؾو انقهٛم انؼوثٙ انولٚى ٔانؾلٚش هٚبٚب انُول 80.5/248

  األكثٙ يلفم ٔيُطهوبد هواءح انُٔ 80.5/249
َٚبل دمحم كزؾٙ 

 انًْبنٙ

 ًٍٔبء ؽٍَ اٜؿب هواءاد كٙ انُول انلُٙ) فزى انلوكًٔ انًلوٕك َٖٕٔٓ أفوٖ( 80.5/250

  ؽَُٙ ػجل انغهٛم ّؼو ػلٖ ثٍ ىٚل انًٕهق ٔاألكاِ انًلبههخ كٙ 80.5/251

80.5/252 
انْؼو٘ انًؼبٕو يواٚب انٍْٕ نهْبػو يؾًٕك انلٚلايَٕٗ  آكبم انًَوػ

 كهاٍخ رطجٛوٛخ
 َبكه أؽًل ػجل انقبنن

 كوٚى انٕائهٙ انوٖخ انوٖٛوح ٔانؤاٚخ كٙ انؼوام يٖبكه َول 80.5/253



 أصٛو يؾٍَ انٓبًّٙ ثٍٛ انَٛبة ٔأكٌَٔٛ ٕٕهح انًوأح 80.5/254

 ٍبيٛخ هاعؼ ٍبػل انزلكٛكٙ كٙ انكزبثبد انُولٚخ انًؼبٕوح كهَلخ انُول 80.5/255

 دمحم ٕبثو ػجٛل انزْكٛهٙ نوٖٛلح انُضو انكزبثخ ثبنغَل ٕٔواع انؼاليبد انلٚبء 80.5/256

 ثبكٌٚ كٕؿبنٙ  انوٖخ ٔانؤاٚخ كهاٍبد كٙ 80.5/257

 دمحم هبًٍٙ  أكثٛخ هٚبٚب 80.5/258

 يؾًٕك كهاثَخ األكثٛخ يإرًو انُول انلٔنٙ انضبَٙ ػْو رلافم األَٕاع 80.5/259

 ػجل انًهك ثٕيُغم علل انُول انؼوثٙ انؾلٚش كٙ يلٕٓو انْؼو كٙ يٓت انزؾٕل 80.5/260

80.5/261 
كٙ انقطبة انُول٘ انؼوثٙ انًؼبٕو ثٍٛ ئّكبنٛخ  ّؼوٚخ انـًٕٗ

 انٕػٙ انًٚبك
 أدمحم يٖطلٗ روكٙ

 اثواْٛى فهٛم أَلنَٛخ كٙ األكة انًؼبٕو يَبًْخ كٙ األكة انًوبهٌ ظالل ٔإٔلاء 80.5/262

 ئثواْٛى أؽًل يهؾى األكثٙ ٔانهـٕٚبد يواعغ انُول 80.5/263

 دمحم هلٔه ربط  كٙ يٛياٌ االٍزْوام األكة انؼوثٙ 80.5/264

 ُْبء عٕاك انؼَبٔ٘ انؼٖو األيٕ٘ كهاٍخ كٙ صُبئٛبد انْكم ٔانًًٌٕٚ ّؼو انـيل كٙ 80.5/265

 ؽًيح يؾلٕظ كجٓب  انُول ٔاألكة هٚبٚب كٙ 80.5/266

 ػوم يٓل٘ ٍٕٚق كهاٍخ كٙ ػهٕو انًَوػ َظوٚب ٔرطجٛوٛب يزؼخ انًَوػ 80.5/267

 َبٕو ؽالٔ٘ ربهٚـ انُول ػُل انؼوة يؾبٙواد كٙ 80.5/268

 يؾًٕك كهاثَخ كهاٍبد كٙ انولٚى ٔانؾلٚش هؤٖ َولٚخ 80.5/269

 انوٖٛلح انغبْهٛخ َؾٕ هؤٚخ َولٚخ علٚلح يلبرٛؼ 80.5/270
ػجل هللا ثٍ أؽًل 

 انلٛلٙ

 أؽًل انغواكٙ انُظوٚخ األكثٛخ انؾلٚضخ كٙ انُول انؤائٙ انًؼبٕو رًضٛالد 80.5/271

80.5/272 
انؾلاصخ انْؼوٚخ كٙ كٕٚاٌ:انجوىؿ ٔانَكٍٛ نهْبػو ػجل هللا  رغهٛبد

 ؽًبك٘
 ػجل هللا ؽًبك٘

 ٕالػ انلٍٚ كهأّخ ٔاألكٔاد ػُل ّؼواء انووٌ انضبَٙ انٓغو٘ انوؤٖ 80.5/273

 كبٙم ثُٛبٌ يؾًٕك انْؼو انؼوثٙ انطجٛؼخ كٙ 80.5/274

 دمحم انًَؼٕك٘ كٙ هواءح يزقٛم انؤاٚخ انؼوثٛخ انغلٚلح كزُخ انزأٔٚم 80.5/275

 ػٖبو يؾًٕك  يُبْظ انُول األكثٙ ٔرؾهٛم انُٔ يوليخ كٙ 80.5/276

 آهاء ػبثل انغويبَٙ انًَٛبئٙ نهؤاٚخ انؼوثٛخ ارغبْبد انُول 80.5/277

 ػجل هللا دمحم انؼٚٛجٙ انْؼواء انُول ػُل 80.5/278

 انْبْل انجّٕٛقٙ نلٖ انْؼواء انغبْهٍٛٛ ٔ االٍاليٍٛٛ يٖطهؾبد انُول 80.5/279

  ػضًبٌ يٕاكٙ انُول انؼوثٙ كهاٍبد كٙ 80.5/280

 دمحم ػجل انؾًٛل ٔ يوبهثبد َٖٛخ علنٛبد َولٚخ 80.5/281

 َٖوح ػجل انوؽًبٌ انؾلٚش كهاٍخ كٙ يناْت َولٚخ كٙ انُول 80.5/282

 أؽًل ثٛكٌٛ انُول انؼوثٙ انولٚى األكثٛخ كٙ 80.5/283

 ٍبيٙ ػجبثُخ ارغبْبد انُوبك انؼوة كٙ هواءح انُٔ انْؼو٘ انؾلٚش   80.5/284

 يْٕٓه يٍٕٗ انهلٚٙ كٙ انووآٌ انكوٚى كهاٍخ َولٚخ ثالؿٛخ انًزْبثّ 80.5/285

 ػجل هللا رٕكٛوٙ اننارٛخ كٙ انُول انؼوثٙ انؾلٚش ٔ انًؼبٕو انَٛوح 80.5/286

 دمحم ىكٙ انؼًْبٔ٘ انُول انؼوثٙ انًؼبٕو كهاٍبد كٙ 80.5/287

 ّكو٘ ػيٚي يبٙٙ  األكة كٙ َظوٚخ 80.5/288



 ػجل هللا دمحم انـٕماَٙ انزكلٛو يٍ انجُٕٛٚخ انٗ انزْوٚؾٛخ انقطٛئخ ٔ 80.5/289

 كوٚى ؽٍَٛ َولٚخ كٙ انٖؾٛلخ انَغبكٚخ هواءح نـٕٚخ ٔ 80.5/290

 ػجل اإلنّ انٖبئؾ يؼٛبها َولٚب انٖٕهح انلُٛخ 80.5/291

 ػجل هللا دمحم انـٕماَٙ يوبهثبد رْوٚؾٛخ نُٖٕٓ ّؼوٚخ يؼبٕوح رْوٚؼ انُٔ 80.5/292

 أؽًل عجو ّؼش انزُبٓ عًبنٛبد 80.5/293

 دمحم ٍبنى ٍؼل هللا كهاٍبد كٙ انُول االٍاليٌ انًؼبٕو أٛٛبف انُٔ 80.5/294

 ئثواْٛى فهٛم َٔولٚخ يؼبٕوح ثؾٕس ٔ يزبثؼبد أٔهام نَبَٛخ 80.5/295

 ػهٙ ْٖٛٔ  انؾطٛئخ ٔعّ 80.5/296

 ٕبنؼ ٔنؼخ انًكبٌ ٔكالنزّ كٙ هٔاٚخ يلٌ انًهؼ  80.5/297

 كٖٛم ؿبى٘ انُؼًٛٙ  انجُبء انؤائٙ ػُل ؿبكح انًَبٌ كهاٍخ كٙ انييٍ انَوك٘ عًبنٛبد 80.5/298

 عبٍى دمحم عبٍى انؼُٕاٌ يوبهثخ كٙ فطبة يؾًٕك كهِٔٚ عًبنٛبد 80.5/299

 ؽبكع ئًٍبػٛهٙ ػهٕ٘ انؾغبط يلٕٓيّ ٔ يغبالرّ 1/5  80.5/300

 ػهٙ انْجؼبٌ انؾوٛوخ ٔآكبم انزأٔٚم انؾغبط ٔ 80.5/301

 يٓل٘ انجٛبرٙ أكثبءِ نلٖ روكًبٌ انؼوام انُضو انلُٙ ٔ 80.5/302

 ثُٙ ثّٕٚ األكة كٙ ظم 80.5/303
يؾًٕك ؿُبٔ٘ 

 انيْٛو٘

 ػيٚيح ػهٙ انُٛبثٛغ ؽٕاهاد كٙ انضوبكخ ٔ األكة ماكوح 80.5/304

  ؽلُبٔ٘ ثؼهٙ انُظوٚبد انُولٚخ كٙ انقطبة انؼوثٙ انًؼبٕو اٍزوجبل 80.5/305

 نطٛلخ انُٖٕٓ االٕهٛخ كٙ رًُٛخ انوواءح انُبهلح اٍزضًبه 80.5/306

 ػجل انوؽٛى انكوك٘ انُول األكثٙ انَوك ٔ يُبْظ 80.5/307

 عؼلو انْٛـ انًكبٌ انَوك ٔ َجٕءح 80.5/308

 عٕىٚق كٕهرٌٛ انًَٛٛبئٛخ انَوكٚخ ٔ انقطبثٛخ يلفم انٗ 80.5/309

 أؽًل ثٕعًؼخ ثُبَٙ يوربٗ انُول٘ انًؼبٕو ػُل ػجل انًهك انًٖطهؼ 80.5/310

 اًٍبػٛم ػجل انلزبػ انًُضٕه االرغبْبد انؾلٚضخ كٙ رؾهٛم ٔ َول كزت األٛلبل أكة األٛلبل 80.5/311

 عٕىٚق كٕهرٌٛ انهـخ ًٍٛٛبئٛخ 80.5/312

 ؽجٛت انكُٕ انًؼوكٛخ يٍ األٚوَٕخ انٗ انزٕروٚخ انَوكٚبد 80.5/313

 فبنل كبظى ؽًٛل٘ ػهى انجلٚغ هؤٚخ يؼبٕوح    80.5/314

 َؼًٛخ ٍؼلٚخ انًَٛٛبئٙ ٔ انقطبة انزؾهٛم 80.5/315

 ْٛضى ٍوؽبٌ انًَٛٛبئٛخ كهاٍخ كٙ انَوك انؼوثٙ انولٚى األَظًخ 80.5/316

 هٚبٗ ْالل انلكؤانُول ٔانزْكٛم انجٖو٘ ثٍٛ 80.5/317

 ٍهًٛبٌ دمحم ٍهًٛبٌ ٔ انُول٘ ػُل انقهٛلخ األيٕ٘ ػجل انًهك ثٍ يؤاٌ انزنٔم األكثٙ 80.5/318

 أؽًل ٍٕٚق انزلأنٛخ ثُٛزٓب ٔ ؽلٔكْب انًَٛٛبئٛبد 80.5/319

 كبئن يٖطلٗ أؽًل كهاٍبد كٙ انوٖخ ٔ انؤاٚخ انؼوثٛخ ٍؾو انَوك 80.5/320

 َجٛم ؽًل٘ انْبْل انًبْٛخ ٔ انٕٓٚخ هواءاد كٙ انُٖٕٓ انَوكٚخ انَوك ثٍٛ 80.5/321

 ٙٛبء ؿُٙ نلزخ انَوكٚخ كٙ ّؼو انٖؼبنٛك انجُٛخ 80.5/322

 ٍؾو ٍهًٛبٌ ػَٛٗ رؾهٛم انُٔ االكثٙ ٔ ػهى انؼؤٗ انًلفم انٗ 80.5/323

 ٍٕىاٌ ٍهًٛبٌ انُٔ يوبالد كٙ انغًٕٓه ٔ انزبٔٚم انوبهئ كٙ 80.5/324

 ٕلٛخ يكُبٍٙ األكثٙ كٙ انزواس انُول٘ انؼوثٙ ّؼوٚخ األكاء 80.5/325



 ػبكل ٙوؿبو انْؼو٘ كٙ رؾهٛم انُٔ 80.5/326

 ػجبً ػجل انؾهٛى يًبهٍبد كٙ األكة ٔانُول كٚبءاد ََٕٚخ 80.5/327

 ػجل انهطٛق يؾلٕظ ٔكوٙٛبد االَزبط يوبهثخ ًٍٛٛبئٛخ كٙ هٔاٚخ َغٛت يؾلٕظ انًؼُٗ 80.5/328

 ػجل انوؽًبٌ ثٕكهع انقطبة االعزًبػٙ انَٛبٍٙ هٚبٚب ٔ ًَبمط كٙ رؾهٛم 80.5/329

 ػي انلٍٚ انًُبٕوح  انووٌ انؼْوٍٚ َول انْؼو كٙ 80.5/330

 ػي انلٍٚ انًُبٕوح هٖٛلح انُضو هواءح َولٚخ يوبهَخ ئّكبنٛبد 80.5/331

 ػيٚي نلٚخ رطجٛن ػهٗ َضو اثٍ ىٚلٌٔ َظوٚخ انؾغبط 80.5/332

 ػهٙ آٚذ أّٔبٌ ٔانٖٕهح هواءح َولٚخ كٙ انْؼو انًـوثٙ انًؼبٕو انناكوح 80.5/333

 كٕى٘ ػَٛٗ هؤٚخ رؾهٛهٛخ َولٚخ مفبئو انزواس 80.5/334

 كٖٛم ؿبى٘ انُؼًٛٙ كهاٍبد كٙ انًزقٛم انَوك٘ ّؼوٚخ انًؾكٙ 80.5/335

 نٛهٗ اننارٛخ اننُْٛخ كٙ هٔاٚخ أٔهام نؼجل هللا انؼؤ٘ انَٛوح 80.5/336

 دمحم فطبثٙ كٙ ّؼو يًلٔػ ػلٔاٌ ظٕاْو أٍهٕثٛخ 80.5/337

 يقزبه ىٔأ٘ روعًخ انُٔ انووآَٙ ًٍٛٛبئٛبد 80.5/338

 َٕه انلٍٚ يؾون انؤائٙ ّؼوٚخ انكالو 80.5/339

 َٕه انلٍٚ ًَْٛٙ انًَٛٛبئٙ ٔ انضوبكٙ نالّٓبه كٖٕل يٍ انُول 80.5/340

 ػجل هللا انـنايٙ كٙ هواءح االََبم انؼوثٛخ انضوبكٛخ انُول انضوبكٙ 80.5/341

 ٔؽٛل ثٍ ثٕػيٚي ؽلٔك انزأٔٚم هواءح كٙ يْؤع   80.5/342

80.5/343 
ٔعلٚل ال ٚؼِٛ آهاء َولٚخ ٕوٚؾخ كٙ انؾلاصخ ٔانْؼو  هلٚى الًٕٚد

 ٔانًغزًغ
 ٍٕٚق ػي انلٍٚ

 انًَٛٛبئٙ ٔرطٕه يُبْظ انجؾش اإلثالؿٙ انزلكٛو 80.5/344
ًٍٛو اثواْٛى 

 انؼيأ٘

 ئثواْٛى فهٛم انؤاٚخ أٍبٍٛبد 80.5/345

 ٍبيٙ ٍٕٚق أثٕ ىٚل انًوبهٌ: انًُٓظ ٔ انزطجٛن األكة 80.5/346

 انلكو انُول٘ انزلأنٛخ كٙ 80.5/347
كبظى عبٍى يُٖٕه 

 انؼيأ٘

 دمحم ػلٚم رؾهٛم انقطبة انغلنٙ انزلأنٛخ ٔ 80.5/348

 ثبٍى فٛو٘ فٚٛو رؾهٛم انقطبة :انوؤٖ ٔ انزًضالد انزلأنٛخ ٔ 80.5/349

 كٖٛم انؾٕنٙ انلهاٍبد انُولٚخ ثٍٛ األٕبنخ ٔ انًؼبٕوح انزكواه كٙ 80.5/350

 انوٚؼ : ئٙبءاد انُبكنح ٔ 80.5/351
دمحم ٕبنؼ هّٛل 

 انؾبكع

 دمحم َغى انؾن انُلٔ٘ االثلاػٛخ : كهاٍخ َولٚخ كٙ كزبثبد َغٛت يؾلٕظ انُيػخ 80.5/352

 كهاٍخ رؾهٛهٛخ : انُٔ األكثٙ 80.5/353
دمحم يٖطلٗ أثٕ 

 ّٕاهة

 أؽًل ػًبه يلاً انزأٔٚم انُٔ ٔ 80.5/354

 يٖطلٗ ًّٛؼخ  انًؼُٗ : هواءاد كٙ َٖٕٓ ؽلٚضخ انُٔ ٔ أٍئهخ 80.5/355

 ثٕكواع هكٛؼخ ػُل ػهٙ ؽوة انٕػٙ انُول٘ 80.5/356

 َجٛم ؽًل٘ انْبْل انوٖخ انوٖٛوح:ٍهًبٌ كٛبٗ ًَٕمعب ثُٛخ انَوك كٙ 80.5/357

80.5/358 
انزوكٛجٛخ انلالنٛخ : كهاٍخ يوبهَخ ثٍٛ انؼوثٛخ انلٖؾٗ ٔ  ثُٛخ انْؤع

  انؼبيٛخ انًـوثٛخ
 أؽًل ثوَٕٚل



 أؽًل يٍٕٗ  كٙ انوٖخ انغبْهٛخ : اليٛخ انؼوة نهُْلوٖ ًَٕمعب رغهٛبد انَوك 80.5/359

 ئثواْٛى أؽًل يهؾى  األكثٙ: صالل يلافم َولٚخ رؾهٛم انُٔ 80.5/360

 ػجل هللا انكلانٙ انًوبو : ثؾش كٙ انْؤٛ انًوبيٛخ كٙ انزواس انُول٘ انجالؿٙ رلأنٛخ 80.5/361

 ؽٍَٛ انغلأَخ ٔ انزهوٙ كٙ انُول انؼوثٙ انولٚى علنٛخ اإلثلاع 80.5/362

 يٖطلٗ ًّٛؼخ كٙ انزواس انُول٘ انولٚى : انغبؽع ًَٕمعب فطبة انزٕإم 80.5/363

 يٖطلٗ ٕبثو ػجٛل األكثٙ ٔئّكبنٛخ انزغٌُٛ كُٚبيٛخ انُٔ 80.5/364

 ػهٙ فنه٘ انُول٘ كٙ انْؼوٚخ انؼوثٛخ ٍوكٚبد انقطبة 80.5/365

 دمحم ٕبثو ػجٛل انزْكٛم انؤائٙ ًٍٛٛبء 80.5/366

 دمحم ٕبثو ػجٛل انًٕاى٘ ًٍٛٛبء انُٔ 80.5/367
 


