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 انُتُدت ارشاد تهىث  صُاػُت 6فُسَائُت  6ػضىَت  االسى انثالثٍ ث

 َاخح خُـذ يقبىل يتىسـظ خُـذ يتىسـظ احًذ حسٍُ خذوع  0
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 َاخح ايتُاز خُذ خذا   خُذ خذا   خُـذ خُـذ خالل يحًذ طه خهُم  6

 َاخح ايتُاز خُـذ خُذ خذا   خُذ خذا   خُذ خذا   حٍُُ سايٍ يحًذ ػىاد  7

 يكًم خُـذ يقبىل يتىسـظ يتىسـظ راسب داود سانى ػبذ خىَر 8

 َاخح ايتُاز يتىسـظ خُـذ خُـذ خُـذ زهراء خهُم ابراهُى 9

 يكًم يقبىل راسب راسب يقبىل راسب زَُب ػىدة زَذاٌ  01

 يكًم يتىسـظ يقبىل يقبىل يقبىل راسب سارة خًال يحًذ  00

 َاخح يتىسـظ يتىسـظ يتىسـظ خُـذ يقبىل سدً يُُر ػبذهللا  06

 َاخح خُـذ يتىسـظ خُـذ خُذ خذا   يقبىل سرور يهذٌ حدالٌ  03

 َاخح خُذ خذا   يقبىل يتىسـظ يتىسـظ يتىسـظ صانح اَاد يسؼىد  04

 َاخح ايتُاز يقبىل خُـذ خُذ خذا   يتىسـظ صبا حايذ ػبذهللا  05
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 َاخح خُذ خذا   خُـذ خُـذ خُـذ يتىسـظ صهُب وحُذ يخهف  07

 يكًم ايتُاز يقبىل يتىسـظ يتىسـظ راسب طُبت ػبذ انحافظ رحُى 08

 َاخح خُـذ يقبىل يتىسـظ يتىسـظ يقبىل ػبذ انقادر حًُذ يحُسٍ  09

 َاخح يتىسـظ يقبىل يقبىل يتىسـظ خُـذ ػذٌ فاضم خهف  61

 َاخح خُذ خذا   يتىسـظ خُـذ خُـذ يتىسـظ غفراٌ ػبذ انهطُف  60

 َاخح خُذ خذا   يقبىل يقبىل يتىسـظ يقبىل فاطًت يحًذ خساو  66

 َاخح ايتُاز خُـذ خُذ خذا   ايتُاز خُذ خذا   يروة يحًذ صبرٌ  63
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