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ٔقٓ عذوهللا ثٌغجٔ ٟثدٓ ثٌقٍِْ ٓ١ه ثٌٍّّىز ثالًهٔ١ز ثٌٙجّٕ١ـــز
دّمضٞـــــ ٝثٌّــــــجهر ( ِ ) 53ــــٓ ثٌوّضـــــــــــــــــــــــــــًٛ
ٚدٕــــجء عٍــــِ ٝج لـــًٌٖ ِؾٍْــــــج ثالع١ــجْ ٚثٌٕــــــــــــٛثح
ٔٚــجهق عٍـــ ٝثٌمجٔــ ْٛث٢صــــٔٚ ٟأِــــــٌ دجٙــــــــــــــــــوثًٖ
ٚثٝجفضــــٗ ثٌ ٝلٛثٔ١ــــٓ ثٌوٌٚـــــــــــز -:

لجًٔ ْٛلُ (ٌْٕ )4ز 4242
لجِٔ ْٛعوي ٌمجٔ ْٛثًٌَثعز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثٌّجهر٘ ّْٝ٠ -3ريث ثٌمرجٔ( ْٛلرجِٔ ْٛعروي ٌمرجٔ ْٛثًٌَثعرز ٌْرٕز )4242
٠ٚمٌأ ِع ثٌمجًٔ ْٛلرُ (ٌْ )35رٕز  4237ثٌّٖرجً إٌ١رٗ فّ١رج ٍ٠رٟ
دجٌمجٔ ْٛثألِٚ ٍٟٙج ٌٟأ عٍ ِٓ ٗ١صعو ً٠لجٔٔٛرج ً ٚثفروث ً ٠ٚعّرً درٗ
ِٓ صجً٠ل ٌٖٖٔ ف ٟثٌؾٌ٠ور ثٌٌّّ١ز .
ثٌّررجهر -4صعرروي ثٌفمررٌر (ح) ِررٓ ثٌّررجهر (ِ )48ررٓ ثٌمررجٔ ْٛثألٙررٍ ٟدئٝررجفز
عذجًر (ٚصْضغٕ٘ ِٓ ٝيٖ ثٌْٕذز ثٌّٖجً٠ع ثٌعجِز ثٌّضعٍمز دئلجِز
ثٌّضَٕ٘ررجس ثٌعجِررز ٚثٌّنّ١ررجس ثٌٖررذجد١ز ٚثٌىٖررف١ز ٕررٌ ٠ز عرروَ
إلجِز أِٖٕ ٞر س أ ٚأدٕ١رز عجدضرز ٚثٌقفرجظ عٍر ٝثألٕرؾجً ثٌقٌؽ١رز
ثٌّٛؽٛهر ٚعوَ ثالعضوثء عٍٙ١ج) ثٌ ٝآمٌ٘ج .
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ثٌّررجهر -5صعرروي ثٌّررجهر (ِ )53ررٓ ثٌمررجٔ ْٛثألٙررٍ ٟدئٝررجفز ثٌفمررٌر (ه) ثٌٙ١ررج
دجٌٕ٘ ثٌضجٌ-: ٟ
هِ -ررع ٌِثعررجر ثٌذٕررو (ِ )5ررٓ ثٌفمررٌر (أ) ِررٓ ٘رريٖ ثٌّررجهر ٌّؾٍررِ
ثٌررًٍٛثء دٕررجء عٍرر ٝصْٕرر١خ ثٌرر ٌ٠ٍٛثٌْررّجؿ دئلجِررز ثٌّمررجٌع أٚ
ثٌٌّثِرررً عٍرررر ٝثألًثٝررر ٟثٌقٌؽ١ررررز ثٌؾرررٌهثء ٚثٌضرررر ٟال صٚررررٍـ
ٌٍضقٌ٠ؼ دٕجء عٍ ٝصمٌ ٌ٠فٕ ٟصٚوًٖ ثٌٍٛثًر ٠ف١و دعوَ ٙرالف١ز
٘يٖ ثألًثًٌٍَ ٟٝثعز أٌٍ ٚضقٌ٠ؼ .

ٚطٜض
ايزاخً١ٝ

ٚطٜض
اخلاصدٚ ١ٝؽؤ ٕٚاملػرتبني

عالَ ١محار ايغشِٝ

أمئ سغني ايقفزٟ

ٚطٜض
ايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ

ٚطٜض
املٝاٚ ٙايضٟ

ايزنتٛص تٝغري َٓٝظٍ ايٓعُٞٝ
ٚطٜض
ايغٝاسٚ ١اآلثاص

دلز ذلُز ؽٜٛه١

ٚطٜض رٚي١
يًؾؤ ٕٚايكاْ١ْٝٛ

َباصى عً ٞأبٜ ٛاَني

بغَُٛ ١ع ٢اعشاقات

املٗٓزؼ فالح عبزاهلل ايعُٛـ

ٚطٜض
ايعٌُ

ٚطٜض
رٚي ١يؾؤ ٕٚص٥اع ١ايٛطصا٤

ايزنتٛص خايز ٚيٝز عٝف

ايزنتٛص فاحل عً ٞاخلضابؾ١
ٚطٜض
االقتقار ايضقُٚ ٞايضٜار٠

املٗٓزؼ َجٓ ٢محزإ غضاٜب١
ايزنتٛص ذلُز ايعغعػ

ايزنتٛص ٚعاّ عزْإ ايضبنٞ

ٜاعض ٙعافِ غٛؽ١

املٗٓزعٖ ١اي ١عارٍ طٚاتٞ
ٚطٜض
ايظصاع١

املٗٓزؼ إبضاٖ ِٝفبش ٞايؾشاسزٙ
ٚطٜض
ايقش١

أدلز عٛر ٠ايعنا١ًٜ
ٚطٜض
ايتدطٝط ٚايتعا ٕٚايزٚيٞ

ٚطٜض
رٚي ١يتطٜٛض األرا ٤املؤعغٞ

ٚطٜض
ايطاقٚ ١ايجض ٠ٚاملعزْ١ٝ

ٚطٜض
رٚي ١يؾؤ ٕٚاالعالّ

ايزنتٛص ذلُز أمحز اخلال١ًٜ
ٚطٜض
ايٓكٌ

املٗٓزؼ َٛع ٢سابػ املعاٜط١

ٚطٜض
ايب١٦ٝ

ٚطٜض
املاي١ٝ

عاَ ٞناٌَ ايزاٚٚر

ٚطٜض
األٚقاف ٚايؾؤٚ ٕٚاملكزعات اإلعالَ١ٝ

ٚطٜض
ايؾؤ ٕٚايغٝاعٚ ١ٝايربملاْ١ٝ

املٗٓزؼ ٚيٝز "ذل ٞايز "ٜٔاملقضٟ

ٚطٜض
األؽػاٍ ايعاَٚ ١اإلعهإ

ْناٍ فٝقٌ ايبطا١ٜٓ

ايزنتٛص "ذل ٞايز "ٜٔؽعبإ تٛم

ٚطٜض
االراص ٠احملً١ٝ

ايزنتٛص بغاّ مسري ايتًْٗٞٛ

ايزنتٛص طاصم ذلُز احلُٛصٟ

ايزنتٛص عُض ايضطاط
ٚطٜض
ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ

املٗٓزؼ صا٥ز َعفض أب ٛايغعٛر
ٚطٜض
ايعزٍ

ٚطٜض
ايقٓاعٚ ١ايتذاصٚ ٠ايتُٜٔٛ

ٚطٜض
ايتُٓ ١ٝاالدتُاع١ٝ

صٝ٥ػ ايٛطصا٤
ٚٚطٜض ايزفاع

ايزنتٛص ععز فاٜظ دابض
ٚطٜض
ايؾباب

ايزنتٛص فاصؼ عبز احلافغ ايربٜظات

ٚطٜض
ايجكاف١

ايزنتٛص باعِ ايطٜٛغٞ

